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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljena družina z otrokom s posebnimi potrebami, njihovi 

medsebojni odnosi, iskanje pomoči in komunikacija staršev s strokovnimi delavci na različnih 

področjih in v različnih obdobjih življenja otroka s posebnimi potrebami.  

Osnovno empirično gradivo je bil »dnevnik«, v katerem so starši zapisovali doživljanje ob 

rojstvu otroka s posebnimi potrebami, odnose v družini, sodelovanje s strokovnimi delavci … 

Vzorec je predstavljala šestčlanska družina, ki jo sestavljajo oče, mati ter štirje otroci – 

drugorojena je deklica s posebnimi potrebami (roj. l. 1998). 

Z analizo navedenega primera sem ugotovila, da lahko družina z otrokom s posebnimi 

potrebami ob ustrezni podpori in pomoči različnih strokovnjakov funkcionira povsem 

normalno, vendar je veliko odvisno tudi od iznajdljivosti staršev samih. Država ima za 

družine z otroki s posebnimi potrebami v različnih zakonih in pravilnikih urejene pravice in 

pomoč, težava pa se pojavlja pri uveljavljanju le-teh. 

 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, družina, sodelovanje, pravica, strokovni 

delavec 
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SUMMARY 

 

The thesis presents a family with a child with special needs, the relationships between the 

family members, the ways of seeking assistance and the communication of the parents with 

various experts throughout the child's life. 

The basic empirical material used for the thesis is a diary, in which the parents had noted their 

experience of the birth of their child with special needs, the relationships within the family, 

and their cooperation with experts etc. The sample is a family of six (father, mother and four 

children), with the second child born in 1998 being a girl with special needs. 

The analysis of the above example indicates that a family with a child with special needs can 

function normally if offered strong support and expert assistance, but a great deal of success 

depends on the inventiveness of the parents. At a national level, several laws and rules 

regulate the area of rights and the assistance to families with children with special needs. 

However, the exercise of those rights is more complicated. 

 

Keywords: child with special needs, family, cooperation, rights, expert 
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1. UVOD 

Področju veščine komuniciranja se danes namenja veliko pozornosti. Živimo v času 

intenzivne uporabe najsodobnejše tehnologije za pridobitev in izmenjavo informacij, vendar  

pa ta ne nadomesti osebnega odnosa. In čim več imamo sredstev, ki nam olajšajo proces 

komunikacije, tem bolj to postaja problem današnjega človeka, saj v osebnem stiku ne znamo 

več vzpostaviti kvalitetnega odnosa. 

 
Komunikacijske spretnosti so pogoj za sporazumevanje in vključevanje posameznika v 

skupino. Ustrezne komunikacijske sposobnosti, ki jih vsakdo razvije že v družini, odločajo o 

vrsti, globini in trajnosti odnosov, ki jih človek oblikuje z drugimi znotraj družine in zunaj 

nje. Danes se družine med seboj najbolj razlikujejo po načinu medsebojnega sporazumevanja. 

Ta je tesno povezan z naravo in vsebino odnosov med družinskimi člani. Ti odnosi so še 

posebej na preizkušnji, ko družino doletijo izredni dogodki, kot so smrt v družini, hude 

nesreče, bolezni, rojstvo otroka s posebnimi potrebami. 

 

Otrokove posebne potrebe močno vplivajo na partnerski in družinski odnos ter zahtevajo 

neposredno soočanje z vsemi težavami in stiskami, ki jih prinašajo. Že stres vsakdanjega 

življenja zahteva določeno vrsto prilagajanja, kar hkrati močno zaznamuje partnerski odnos. 

Ponavadi pa je ravno ta tisti, iz katerega črpamo moč za soočanje z izzivi. Takšni pretresi 

zahtevajo svojevrstno predelovanje bolečine in stiske ter sprejetje drugačnega življenjskega 

stila.  

 

Življenje z otrokom s posebnimi potrebami prinese s seboj tudi veliko nalog, ki jih morajo 

družine opravljati. Starši so zaradi tega zelo občutljivi in prav hitro lahko pride do problemov 

in konfliktnih situacij. Spopadajo se z močnimi čustvi in izrednimi vsakdanjimi izzivi. 

Marsikdaj dobijo starši nezadostne informacije iz javnosti, zdravstvenih ali državnih ustanov. 

Strokovno osebje bi moralo znati pravilno komunicirati, vzpostaviti stik in omogočiti pretok 

informacij, idej in mnenj s starši. V veliko primerih je žal ravno obratno, saj vodi strokovna 

pomoč do odvisnosti in podrejenosti, do nerazumevanja in sporov med strokovnjaki in starši, 

pri čemer so najbolj prikrajšani prav otroci, ki jim je ta pomoč v prvi vrsti namenjena. 

  

Kako najti mesto za drugačnost in sprejeti otroka takšnega, kot je ter hkrati biti kos vsem 

izzivom starševstva, ki spremljajo takega otroka?  
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V diplomski nalogi bom skozi študijo lastnega primera izpostavila način doživljanja otroka s 

posebnimi potrebami v družini, iskanje in uveljavljanje pomoči družinam z otrokom s 

posebnimi potrebami ter osvetlila odnose staršev in strokovnjakov, s katerimi se srečujejo v 

procesu pomoči otroku s posebnimi potrebami. Osredotočila se bom predvsem na dogodke in 

strokovnjake, s katerimi sem sodelovala, glede na vrsto motenj moje hčerke. 
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2. DRUŽINA 

2.1.  Definicija družine 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; 

povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno 

trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način 

vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih 

družinskih članov v njej; diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni 

odnosi med člani«, navaja v svoji definiciji Čačinovič Vogrinčič (1992). 

Družine ne določajo uradna potrdila, ampak vsebina medsebojnih odnosov ljudi, ki živijo 

skupaj. Tudi je ne oblikuje neka predpisana sestava, temveč to, kar se med člani te skupine 

dogaja (Tomori, 1994). Ista avtorica navaja, da je družina skupnost oseb na različnih stopnjah 

razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. Vse, kar se dogaja z enim članom družine, se na tak ali 

drugačen način zrcali na vseh preostalih. 

Družina pa ni samo ohlapna skupina med seboj povezanih ljudi različnih starosti, ampak 

poseben, specifično človeški sestav, ki je do danes – kljub različnim poskusom – ostal 

nenadomestljiv. Zagotovo je družina za njene člane lahko nebo in pekel, vir veselja in 

trpljenja, odvisno, kaj posamezni člani iz nje napravijo. Družina prevzema vlogo posrednika 

med širšim okoljem in posameznikom. Ravno zato moramo družino upoštevati kot 

enakovredne člane strokovnega tima pri delu z njihovimi otroki (Lukas, 1993). 

Uletova pa navaja, da je družina osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje 

večina za ljudi pomembnih socialnih odnosov. Je primarna skupina, katere člani so 

sorodstveno, emocionalno – afektivno in solidarnostno povezani. V tem smislu je družina kraj 

neposredne solidarnosti, kjer se zadovoljujejo primarne potrebe njenih članov. Po drugi strani 

pa lahko rečemo, da je družina socialna institucija, predvsem v odnosu do drugih socialnih 

skupin in institucij (Ule, 1993). 

Po navedenih definicijah družine lahko povzamem, da je družina družbena skupina, kjer so 

člani sorodstveno in čustveno povezani, povezujejo pa jih skupna pravila, norme in vrednote. 
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2.2. Funkcija družine 

Univerzalne funkcije družine je nemogoče opredeliti, saj moramo upoštevati različne tipe 

družin, položaj družine v določeni družbi in življenjski ciklus družine. Najpogostejše funkcije 

družine so: 

- reproduktivna, 

- ekonomska, 

- emocionalna, 

- socialna, 

- vzgojno-izobraževalna, 

- religiozna. 

Te funkcije se med seboj prepletajo in niso v vseh obdobjih družinskega življenja vedno 

enako intenzivne. Teh funkcij družine ne opravljajo povsem same, ampak jim je pri tem v 

pomoč država oziroma družba kot taka s specializiranimi institucijami, kot so vzgojno-

varstveni zavodi, šole, zdravstveni domovi in bolnišnice, verske organizacije ... 

Prav tako funkcije družine niso fiksne, nespremenljive, ampak sledijo družbenim razmeram. 

Vloga družine se je razvijala in preoblikovala vzporedno z razvojem človeka, njegove kulture 

in načina življenja skozi celotno človeško zgodovino (Bukovnik, 2009). 

 

2.3.  Medsebojni odnosi in komunikacija v družini 

Medsebojni odnosi predstavljajo »jedro« sodobne družine. V prvi vrsti so to odnosi med 

partnerjema in odnosi med starši in otroki. Sledijo odnosi med otroki, z bližnjimi sorodniki, 

prijatelji, sosedi ter širšo družbo. Po mnenju Kompan Erzarjeve (2003) »odnosi, zlasti odnosi 

v družini, omogočajo razvoj človeškega bitja«.  

Osnovni odnos med partnerjema v sodobni družini naj bi bila ljubezen, temelječa na 

medsebojnem zaupanju, razumevanju in spoštovanju. Vendar sama ljubezen ni dovolj, če je 

partnerju ne znamo na njemu pravi način pokazati. Velik izziv za partnerski odnos 

predstavljajo otroci, še zlasti rojstvo otroka s posebnimi potrebami. Spremeni se jim 

življenjski ritem, zasebno življenje in socialni stiki z drugimi ne potekajo več tako spontano, 

naučiti se morajo novih spretnosti za ravnanje z otrokom. Razpoloženje partnerjev je pogosto 

vezano na stanje in dnevno počutje otroka s posebnimi potrebami. 

Problemi so sestavni del vsakega partnerskega odnosa, od njunega odnosa pa je odvisno, kako 

jih bosta partnerja reševala. 
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Odnos starši – otroci ni zgolj enosmeren. Tudi otroci namreč vplivajo na oblikovanje 

osebnosti starša, na medsebojne odnose med staršema in celo na njun partnerski odnos. Na 

pomembnost tega odnosa kažejo tudi pogosto slišane izjave parov v družinskih in zakonskih 

posvetovalnicah, da vztrajajo v odnosu s partnerjem samo še zaradi otrok.  

Poleg odnosa otroka s starši postanejo za otroka zelo pomembni tudi odnosi s sorojenci. 

Predvsem, kako v konkurenci bratov in sester priti do pozornosti staršev. Še posebej to velja v 

družini z otrokom s posebnimi potrebami, o čemer bom pisala v posebnem poglavju v 

nadaljevanju. 

Stari starši in ožji sorodniki so družini lahko v veliko pomoč in oporo, s svojimi 

pristranskimi odnosi in pričakovanji pa na odnose v družini lahko vplivajo zelo razdiralno. 

Zdrava družina ni zaprt samozadosten sistem, ampak so zanjo značilne številne povezave in 

mreže odnosov z drugimi družinami, posamezniki, okolico in družbo na splošno. Za družine 

so najpomembnejše povezave z vzgojno varstvenimi institucijami, zdravstvom, sosedi, 

prijatelji, prostočasnimi skupinami ... (Bukovnik, 2009). 

Otrok s posebnimi potrebami močno spremeni družinsko in zakonsko vzdušje. Resnejša je 

motnja, večji izziv predstavlja staršem. Sprejetje in prilagajanje na vse te spremembe, ki 

spremljajo otroka in njegovo motnjo, pa je težko. Sprejeti to, da je otrok drugačen, je močan 

izziv za vsakega posameznika, prav tako za par, ne nazadnje pa tudi za vse ostale člane ožje in 

širše družine.  

 

Pri redkih stvareh se družine med seboj bolj razlikujejo kot po načinu medsebojnega 

sporazumevanja. Ta je tesno povezan z naravo in vsebino odnosov med družinskimi člani.  

Komunikacijske sposobnosti so izrednega pomena, saj so pogoj za sporazumevanje in 

vključevanje posameznika v skupino. Ne izražamo se le z besedo in govorom, temveč tudi z 

nebesednimi sporočili: mimiko, kretnjo, gibanjem ... 

Ustrezne komunikacijske sposobnosti, potrebne za življenje, posameznik razvije že v 

otroškem obdobju. Prav te sposobnosti odločajo o vrsti in trajnosti odnosov, ki jih 

posameznik kasneje oblikuje z drugimi člani znotraj družine in zunaj nje. Starši s svojimi 

besedami in kretnjami prvi seznanijo otroka s pravili sporazumevanja. Tako dobiva otrok prek 

sporočanja o sebi podatke o tem, kakšnega ga vidijo drugi.  

Komunikacija je pogoj za odnos med ljudmi, pri čemer ni pomembna le njena vsebina, 

temveč tudi način, kako je ta izražena. Jasna komunikacija je tudi pogoj za uspešno reševanje 

različnih problemov (Tomori, 1994). 
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V mnogih družinah je komunikacija prikrita, delna, posredna, o določenih temah ni zaželeno 

govoriti. Največkrat gre za teme, ki bi povzročile pri družinskih članih neprijetna občutja, 

tesnobo, zadrego, prizadetost … Te teme največkrat izhajajo iz trenutnega dogajanja v družini 

(Tomori, 1994). V družinah z otrokom s posebnimi potrebami so prav težave v zvezi z 

življenjem s takšnim otrokom pogosto neželene teme.  
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3. DRUŽINA Z OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

3.1.  Soočenje staršev z »drugačnostjo« otroka 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami prizadene vse družinske člane. V strokovni literaturi 

pogosto srečujemo vprašanja, kako naj strokovnjaki pomagajo staršem, ki imajo otroka s 

posebnimi potrebami. Starši se srečujejo z različnimi strokovnjaki v zdravstvu, vrtcih, šolah 

in raznih specializiranih ustanovah. Glede na vrsto otrokovih težav in odvisno od tega, kdaj so 

bile težave odkrite, so starši soočeni z različnimi pregledi in testiranji otroka. Ob vstopanju v 

vzgojno-izobraževalni sistem se udeležujejo različnih timov strokovnjakov, kjer jih ti soočajo 

z otrokovimi težavami ter jim svetujejo vključitev v ustrezne programe vzgoje in 

izobraževanja ali v ustrezne oblike strokovne obravnave (psiholog, logoped, specialni 

pedagog, fizioterapevt, delovni terapevt ...).  

Starši mnogokrat ugotavljajo, da posebne potrebe otroka niso vedno največji problem. Večji 

ali dejanski problem je sprejemanje posebnih potreb njihovega otroka s strani okolja. Tudi če 

starši sprejmejo otroka s posebnimi potrebami, to lahko postane problem, ko hočejo ob tem 

živeti povprečno ali nadpovprečno življenje. 

Sprejemanje otrokove drugačnosti je namreč proces, ki traja zelo dolgo, pri nekaterih starših 

morda kar celo življenje. Zato je v procesu sprejemanja zelo pomembna strokovna pomoč, saj 

prav ta preprečuje ali vsaj omili nekatere težave. Velika podpora staršem so poleg 

strokovnjakov tudi razna društva (Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjo v 

duševnem razvoju, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, razna društva, ki 

so namenjena specifičnim težavam, npr. društvo hemofilikov itd.). 

Starši naj ne bi bili prepuščeni sami sebi pri iskanju odgovorov, ki se jim porajajo v obdobju 

soočanja z otrokovimi težavami. Zelo pomembno je, da se vsaj tisti strokovnjaki, ki najprej 

pridejo v stik z družino/starši, naučijo sporočiti stanje otroka na primeren način. Naučiti se 

morajo razumeti čustvovanje staršev ter strah in stisko, v kateri so se znašli v teh prvih 

trenutkih srečevanja z drugačnostjo. Lahko se zgodi, da starši brez pomoči iz okolja nikoli ne 

zaključijo procesa sprejemanja otroka s posebnimi potrebami. Ta pomoč bo najbolj 

učinkovita, če bodo strokovnjaki delovali interdisciplinarno in med seboj sodelovali, če bodo 

verjeli izkušnjam staršev in potrebam otrok oziroma cele družine (Božič, 2004). 

Pueschel (v Trtnik, 2007) soočanje družine s posebnimi potrebami otroka označi kot 

psihološko prilagajanje na stresno okoliščino, ki od staršev zahteva velik napor. Čustveni 

odzivi in prilagajanje si sledijo po zaporednih stopnjah, od začetne čustvene nestabilnosti do 
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takrat, ko so se starši končno sposobni soočiti z realnim stanjem otroka. Stres ne obvladuje 

njihovega življenja.  

Kako starši sprejmejo otrokovo drugačnost, pa je odvisno tudi od obdobja, ko se težave 

odkrijejo oziroma pokažejo, od njihove osebnosti, medsebojnega partnerskega odnosa, 

naravnanosti in pomoči iz okolja. 

3.2.  Faze sprejemanja otroka s posebnimi  potrebami 

Soočanje staršev s tem, da se jim je rodil drugačen otrok, kot so ga pričakovali, je dolgotrajen 

proces, med katerim starši prehajajo skozi različne faze prilagajanja na življenje z otrokom s 

posebnimi potrebami. Različni avtorji posamezne faze različno poimenujejo in tudi časovno 

drugače razporejajo.   

Kubler – Rossova (1996; povzeto po Novljan, 2004) govori o fazah žalovanja, ki jih deli na: 

fazo šoka, dvoma in zanikanja, fazo jeze in nezadovoljstva, fazo pričakovanja, fazo depresije 

in malodušnosti ter fazo sprejemanja.  

Po mnenju zakoncev Thurnbull (prav tam) pa je sprejemanje otrokove motnje odvisno od 

številnih dejavnikov: od vrste in stopnje otrokove motnje, značilnosti družine, čvrstosti 

družinskih podsistemov. Vseh teh faz seveda ne gre jemati dobesedno.  

 

Millerjeva (prav tam) govori o fazah prilagajanja, ki se deli na faze preživetja, iskanja, 

normalizacije in ločitve, ter poudarja, da to niso jasno ločene faze, ki se ne bi nikoli več 

povrnile, potem ko so posamezno fazo prešli. Meni tudi, da faze ne prihajajo po nekem 

zaporedju in ob določenem času, ampak so vse skrite v ozadju in v nekem trenutku se ena ali 

dve fazi aktivirata in preideta v ospredje. Faze se tako pojavljajo in izginjajo, trajajo različno 

dolgo, pogosto jih izzovejo stresni trenutki, ki jim je družina izpostavljena. 

Novljanova (2004) v svojem delu iz novejše strokovne literature navaja naslednje faze 

soočanja staršev z otrokovim stanjem: 

Faza žalovanja/preživetja se začne s šokom, ki je pri vsakem človeku normalen odziv na 

neprijeten dogodek. V tem obdobju so starši na eni strani jezni na strokovnjake in jim 

pripisujejo krivdo za otrokovo stanje, drugič obtožujejo sebe. Zelo pogosto se, predvsem 

mame, osredotočijo samo na otroka s posebnimi potrebami, ne vzamejo pa si časa za 

partnerja, za ostale otroke pa tudi ne zase. Proces soočanja staršev z otrokovo motnjo 

praviloma vpliva tudi na ostale člane družine, predvsem na sorojence. O tem bomo več 

spregovorili v naslednjem poglavju. Nekateri starši v svoji bolečini postanejo avtoagresivni 

ali se pretirano usmerijo v poklicno delo. Če se oče in mati v tem obdobju ne spopadata 
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skupaj z žalostjo zaradi rojstva otroka s posebnimi potrebami, je v prihodnosti njihov zakon v 

nevarnosti, da razpade. Staršem je v tej fazi predvsem pomembno povedati, da so čustva, ki 

jih prevevajo, povsem normalna. Strokovnjaki jih morajo spodbujati, da si skušajo vzeti nekaj 

časa tudi zase, predvsem pa, da sprejmejo pomoč, ki jim jo kdo ponudi. Sčasoma se razmere v 

družini začnejo umirjati, starši se običajno začnejo zavedati, da morajo narediti tudi kaj zase, 

če hočejo poskrbeti še za druge. 

Sledi faza iskanja, in sicer iskanja tega, kaj je z otrokom narobe, kakšna je njegova diagnoza, 

kaj pomenijo otrokovi problemi in njegova diagnoza za nadaljnje življenje družine. Pogosto 

začnejo hoditi k različnim strokovnjakom, v upanju, da bo otrokova diagnoza ovržena ali vsaj 

milejša. V tem obdobju običajno mame ustvarijo simbiotičen odnos z otrokom: otrok ne more 

brez mame, mama ne more brez otroka. Z otrokom dela večino svojega časa, za ostale člane 

pa nima časa. Sodeluje predvsem s strokovnjaki, ki tak odnos podpirajo, z ostalimi pa noče 

sodelovati. V tej fazi starši spoznavajo, da ni hitrih in preprostih rešitev. Otrok z motnjo v 

razvoju namreč potrebuje veliko strokovne pomoči, napredek v razvoju pa je majhen oziroma 

komaj opazen. Začnejo se tudi zavedati, da na vsa vprašanja ne bodo dobili odgovorov, saj bo 

pravilnost razvoja otroka pokazal šele čas. Sčasoma se starši v tej fazi navadijo na novo 

življenje in posebne potrebe otroka sprejmejo kot del njihovega vsakdanjega življenja. 

V fazi normalizacije začnejo starši gledati nase in na svet okoli sebe realneje. Otrokove 

posebne potrebe znajo uvrstiti v vsakdanjik, nerealna pričakovanja niso več v ospredju. To je 

obdobje, ko se starši običajno zavejo, da so za otroka naredili zelo veliko, vendar pa mogoče 

otrok sploh ne zmore vseh obravnav in terapij. Tako so se sami sposobni odločiti, ali lahko 

kakšno terapijo izpustijo, pri čem otrok uživa ... Z otrokom se znajo tudi igrati, ne da bi pri 

tem razmišljali, ali je bila igra dovolj strukturirana in ali ga je dovolj stimulirala. V tem 

obdobju začnejo starši razmišljati o ločitvi od otroka.  

Naslednja faza se tako imenuje faza ločitve. Najprej gre mogoče le za krajšo ločitev – odhod 

otroka v vrtec, kasneje pa daljše ločitve – lahko tudi tedenske ali dalj časa – ob odhodu otroka 

v zavod. V tej fazi se jim pogosto spet pojavijo čustva strahu, nemoči, žalosti, negotovosti ali 

občutek krivde. Sprašujejo se, če so res naredili vse, da bi otrok lahko ostal doma. Pri 

odločitvi, da bodo oddali otroka v zavod, starši potrebujejo pomoč. Dobro je, če imajo 

možnost, da v začetnem obdobju otroka lahko vključijo le za nekaj časa. Heimlichova in 

Rother (prav tam) celo menita, da bi v tem obdobju starši morali imeti možnost, da spoznajo 

različne ustanove (strokovno delo, čas obiskov, dnevni ritem ...), v katere bi lahko vključili 

otroka. Prav tako naj bi imeli možnost srečati strokovnjake, ki bodo prihajali v stik z otrokom 
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Pogoj za njihovo odločitev je, da sami pridejo do spoznanja, da je vključitev otroka v zavod 

najboljša rešitev ter se pri tem zavedajo, da svojega doma vseeno ni izgubil.  

Otrok s posebnimi potrebami se sčasoma navadi na novo okolje in osebje ter spoznava, da 

niso samo starši tisti, ki znajo dobro poskrbeti zanj. Nasprotno pa imajo starši (zlasti mame) 

po tej odločitvi pogosto občutke krivde, praznine in slabe vesti, sploh, če je bil to njihov edini 

otrok. Oddaja otroka v zavod lahko povzroči globoko zakonsko krizo in vsega družinskega 

življenja. Pri tem je dobro, da si poiščejo spremljanje, terapevtsko pomoč, treninge ali 

strokovno svetovanje. 

Ne glede na to, zakaj so se starši odločili za oddajo otroka v ustanovo, je za pozitivno 

vključevanje izrednega pomena dobro sodelovanje med strokovnjaki in starši. Kajti to je 

pogoj za dobro počutje tako otroka s posebnimi potrebami kot njegovih staršev. 

Staršem poznavanje faz pomaga pri interakciji z drugimi starši in razumevanju njihovega 

trenutnega položaja, strokovnjakom pa so v pomoč pri identifikaciji in sprejemanju emocij ter 

vedenja staršev (Trtnik, 2007). 

3.3.  Partnerstvo staršev po rojstvu otroka s posebnimi potrebami 

Mnenja o tem, kako rojstvo otroka s posebnimi potrebami vpliva na odnos med staršema, so 

zelo različna. Dejstvo je, da so vplivi tako pozitivni kot negativni. Cook s sodelavci (1986; 

povzeto po Novljan, 2004) je v raziskavi odkril, da otroci s posebnimi potrebami v primerjavi 

z drugimi otroki ne živijo pogosteje v ločenih družinah, so pa pri teh otrocih v primerjavi z 

drugimi pogostejša in daljša obdobja, ko živijo samo z enim od staršev. Verjetnost ločitve 

staršev je tudi zelo odvisna od stopnje in vrste motnje, pogostejša pa je pri težjih in težkih 

motnjah v duševnem razvoju in v prvem letu otrokovega življenja. 

Dejstvo je, da rojstvo otroka s posebnimi potrebami zamaje svet celotni družini. Spremeni se 

življenjski ritem staršev, socialni stiki z drugimi običajno ne potekajo več tako spontano, 

zasebnega življenja skorajda ni več. Za starše je zelo pomembno, da se medsebojno poslušajo, 

da govorijo o svojih občutkih, da konstruktivno sodelujejo. Zelo pomembno je medsebojno 

zaupanje in sprejemanje, izogibati se je potrebno nenehnih kritik partnerja. 

Za partnerski odnos je zelo nevarna simbiotična povezanost med mamo in otrokom, ko mama 

večino svojega časa nameni le otroku s posebnimi potrebami, ostale člane pa zanemarja in jih 

prepušča same sebi. Mama prevzame nase vso nego in skrb za otroka, deluje v vlogi 

»terapevta«, očeta in sorojence pa pušča ob strani in jim daje občutek nekoristnosti. Oče lahko 

v takem primeru beži pred težavami v razne omame.  
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K takemu položaju pogosto pripomorejo tudi strokovnjaki, ki takšni mami vedno znova 

nalagajo nove naloge in ne opazijo njene preutrujenosti, očeta pa ne znajo ali ne morejo 

enakovredno vključiti v obravnavo/terapijo. Takšno enostransko sodelovanje vodi v izolacijo 

očeta, kar vpliva na povezanost cele družine. 

Vsekakor pa drži, da obstaja večja možnost, da se bodo starši po otrokovem rojstvu še bolj 

povezali, si stali ob strani in si pomagali, če je bila partnerska zveza že pred otrokovim 

rojstvom trdna. In obratno - če je bila partnerska zveza že pred rojstvom načeta, se bo po vsej 

verjetnosti tudi po rojstvu otroka s posebnimi potrebami še naprej krhala, starši pa bodo 

prepričani, da je za njihove težave kriv otrok s posebnimi potrebami, ne da bi resnično 

prepoznali vir problemov. 

Razhajanja med zakoncema se pogosto začnejo v času, ko se odločata, da bosta otroka 

vključila v organizirano obliko vzgoje in izobraževanja. Mama (v večini primerov), ki je 

dolga leta skrbela za otroka s posebnimi potrebami, se kar naenkrat znajde v drugačni vlogi. 

Svoje poslanstvo mame in žene mora postaviti na nove temelje, v svojega otroka pa verjeti, da 

se bo dobro počutil in bo zanj dobro poskrbljeno tudi, ko njega ne bo v njeni oskrbi (Novljan, 

2004). 

3.4.  Kako naj deluje družina z otroki s posebnimi potrebami? 

 

V družinah z otrokom s posebnimi potrebami je zelo pomembno, da lahko družinski člani 

drug z drugim govorijo in delijo svoja občutja. Pogosto partnerja žalujeta vsak zase, ker z 

govorom o svoji žalosti nočeta prizadeti drug drugega. V tem primeru dajeta prednost skrbi za 

drugega pred skrbjo zase. Isto se lahko dogaja tudi z zdravimi otroki. Ker nočejo prizadeti 

svojih staršev, o svojih neprijetnih občutjih molčijo.  

Pomembno je tudi ustrezno delovanje družinskih odnosov. Starša naj imata v družini največjo 

moč in odgovornost. 

Za uspešno delovanje družine so pomembni podsistemi in meje med posameznimi podsistemi. 

Najpomembnejši podsistemi so: partnerski, starševski, sorojenski. 

Podsistem staršev in podsistem sorojencev naj delujeta povezano drug z drugim, pa tudi 

povsem samostojno. 

 

Za učinkovito delovanje družine je to zelo pomembno. To pomeni, da so odločitve (na primer 

o vzgoji, varstvu otroka, o materialnih zadevah družine) izključno domena staršev oziroma 

partnerjev. Na drugi strani pa morata starša s svojim nevmešavanjem v dogajanje med 
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sorojenci omogočiti, da sami razvijajo svoje medsebojne odnose in da jim obenem omogočajo 

razvijanje čim večje samostojnosti in s tem pozitivne samopodobe. 

Meja med starši in otroki mora biti sicer propustna, da lahko pridejo drug do drugega, niti 

starši niti otroci pa je ne smejo preseči. Če se hierarhija v družini poruši, otrok ne more 

zadovoljevati svojih potreb in je prikrajšan za brezskrbno otroštvo. S spremenjenim 

položajem v družini dobi moč, vendar pa zaradi te moči dobiva tudi odgovornosti, ki jim ni 

kos. 

 

Pravilna hierarhija v družini: 

 

partnerski podsistem 

starševski podsistem 

   meja  --------------------------------------------- 

 

sorojenski podsistem 

 

 

 

Preseganje meja se pogosteje pojavlja v družinah, v katerih je otrok s posebnimi potrebami. 

Zdrav otrok prevzame del starševskih dolžnosti (neguje svojega brata ali sestro, ga vodi ven, 

skrbi za njegovo varnost …). Tako postane nekakšen starševski otrok, s tem pa se spremeni 

njegov sorojenski odnos.  

 

 

    ----------------------------------- 

 

    ------------------------------------ 

oče mati 

zdrav otrok 

otrok s posebnimi 

potrebami 

oče mati 

Zdrav otrok Otrok s posebnimi 

potrebami 
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Lahko se zgodi, da se oče umakne iz družine, zapusti družino ali išče uteho v delu. Zdrav 

otrok zapolni očetov položaj in postane »sostarš« oziroma starševski otrok in tako izgubi 

položaj otroka in sorojenca.  

 

 

    ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Če se zgodi, da otrok s posebnimi potrebami postane »glavni« v družini, postane družinsko 

življenje skoraj v celoti podrejeno njegovim potrebam in željam. 

Pri takšni hierarhiji ima zdrav sorojenec položaj otroka, izgubi pa sorojenca s posebnimi 

potrebami. 

 

 

    ----------------------------------- 

 

 

    ------------------------------------ 

 

 

 

V družinskem sistemu sta partnerja in njun medsebojni odnos najbolj pomembna za življenje 

v družini. 

Partnerja sta s svojim odnosom do samega sebe in drug do drugega otrokom zgled, model, 

preko katerega se njuni otroci učijo, s katerim se poistovetijo. Predvsem je pomembno, kako 

starša rešujeta medsebojne konflikte oziroma težke življenjske situacije. Za odraščajočega 

otroka je to model reševanja težav. Ker otroci zaupajo svojim staršem in jih imajo radi, ta 

model posnemajo. Tako otroci starše posnemajo v dobrem in slabem (Pori, & Plankar-

Grgurevič, 1996). 

 

mati zdrav otrok 

otrok s posebnimi 

potrebami 

otrok s posebnimi 

potrebami 

oče mati 

zdrav otrok 
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3.5.  Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami 

Bratec (2005) v svojem uvodniku takole razmišlja o sorojencih: »Ali so bratje in sestre otrok s 

posebnim potrebami res pozabljeni otroci? So v svojem odraščanju doživljali posebne stiske, 

imeli manj naklonjenosti in pozornosti svojih staršev, od svojih bratov ali sester? Ali so lahko 

enako, kot njihovi vrstniki, zadovoljevali svoje čisto običajne potrebe ali so bili zanje kaj 

prikrajšani? Ali pa jim je to, da so imeli »drugačnega« brata ali sestro, omogočalo in dajalo 

nekatere prednosti, izzive, ki jih njihovi sovrstniki niso imeli? So morda manj konfliktni in 

bolj pripravljeni za nudenje pomoči, kot drugi otroci in odrasli, so bolj socialno zreli, kot 

drugi ljudje? Morda pa so vendarle preveč prilagodljivi in usmerjeni zgolj v drugega, sebe pa 

vedno spregledajo? Odgovori na ta vprašanja zagotovo niso enoznačni. Ni univerzalne 

izkušnje in ni univerzalne rešitve. V vsaki družini in pri vsakem posamezniku je malo 

drugače. Vendar je o teh vprašanjih vredno razmišljati in iskati najboljše poti! Nekaj pa je 

gotovo – tudi sorojenci, kot vsi drugi otroci, potrebujejo pozornost, podporo pri 

uravnovešanju svoje socialne odgovornosti in imajo pravico do lastnega razvoja.« 

 

Odnosi med sorojenci 

Odnosi med sorojenci v posamezni družini so odvisni od njihovih osebnostnih lastnosti, 

osebnostnih lastnosti njihovih družinskih članov in od objektivnih življenjskih okoliščin.  

Med brati in sestrami lahko obstaja edinstvena povezava, ne glede na posebne potrebe. 

Nekateri potegnejo iz tega odnosa več prednosti in postanejo bolj tolerantni, sočutni, zreli in z 

več samozaupanja, drugim pa je odraščanje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami prava 

mora. Preplavljajo jih negativna čustva, so zmedeni in razdvojeni.  

Zdravi sorojenci se naučijo paziti na druge. Čutijo, kako so starši obremenjeni, in jih želijo 

razbremeniti, zato postanejo zelo prilagodljivi in ubogljivi. Pogosto prevzemajo dodatne 

naloge, v šoli se zelo trudijo, za brata ali sestro skrbijo včasih celo na račun svojih potreb ali 

razvoja zdrave agresije.  

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami se v konfliktih trudijo iskati manj agresivne rešitve. 

Bolj kot drugi otroci so pripravljeni pomagati, kar je lahko znak večje socialne zrelosti, lahko 

pa tudi prevelike prilagoditve in preslabe veščine uveljavljanja (asertivnost). 

Predvsem fantje so vedno v konfliktu med normami vrstnikov, kjer gre za odkrito spopadanje, 

in med normami družine, kjer je potrebna zadržanost. 
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Odnos med starši in zdravimi otroci  

Objektivno dejstvo je, da vzgoja otroka s posebnimi potrebami zahteva veliko časa in 

energije, zato so dejansko potrebe zdravih sorojencev velikokrat pomaknjene na stranski tir. 

Ne smemo pozabiti, da potrebujejo sorojenci otrok s posebnimi potrebami za svoj normalni 

razvoj posebno pozornost, ne smemo jih zanemarjati ali pa od njih preveč pričakovati. 

Potrebujejo podporo pri uravnovešanju socialne odgovornosti in lastnega razvoja. Da bi jim to 

uspelo, jih morajo starši in vzgojitelji:  

a) poučiti o vrsti in obsegu motnje;  

Če ne vedo, zakaj se njihov brat ali sestra tako obnaša, jim lahko to vedenje vzbuja strah, 

nemoč in občutek negotovosti. Pogosto imajo občutek, da so oni povzročitelji vedenja brata 

ali sestre in imajo zato občutke krivde. Da ne bi enačili časa, ki ga starši namenijo otroku s 

posebnimi potrebami, in naklonjenostjo, jim je potrebno razložiti, zakaj brat/sestra potrebuje 

toliko pozornosti in časa staršev. Starosti otroka primerno je treba podati informacijo o 

razvoju motnje in o načrtih za prihodnost, mladostniki pa morajo vedeti, ali je motnja dedna. 

b) opremiti z vedenjskimi strategijami;  

Informiranost o motnji da občutek sigurnosti, pomaga premagovati strahove in napačna 

prepričanja.  

Zelo pomembno je tudi vedenje ob diskriminaciji drugih, torej kako se vesti ob žaljivkah, 

izključevanju, izolaciji in podobnem. 

 

c) jim dati čas zase;  

Za svoj nemoten razvoj in zadovoljujočo vlogo v družini potrebujejo tudi svoj prosti čas, 

svoje hobije, svoje prijatelje in področja, na katerih se bodo lahko razvijali brez slabe vesti in 

občutkov krivde. 

d) dopustiti, da lahko izrazijo negativna čustva;  

V družini mora biti dovoljeno govoriti tudi o negativnih čustvih – v tem primeru bo tudi 

odnos do prizadetega otroka manj napet. Bratje in sestre, ki lahko staršem postavljajo 

vprašanja in lahko izrazijo čustva nasprotovanja, so v družini gotovo bolj sproščeni, kot 

sorojenci iz družine, kjer se ne sme nič glasno govoriti. 
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e) paziti, da ne zadržujejo agresije v sebi;  

Agresije ne smejo potlačiti. Izogibanje neposrednemu izražanju agresije je tipično za 

sorojence prizadetih otrok. V večini družin je težko izražati čustva jeze, zato je potrebna 

velika mera notranje moči in samozavesti, da lahko ta čustva izrazijo na ustrezen način. 

W. Hackenberg je proučevala, kateri so pomembni dejavniki pozitivnega razvoja sorojencev. 

Ugotovila je, da ni pomembno, kako težka je motnja ali vrstni red rojstva. Pomembne so 

osebnostne lastnosti sorojencev v otroštvu, ki pomagajo k obvladanju situacije. Te lastnosti 

so: 

 pozitivna samopodoba,  

 socialna naravnanost in  

 močnejše izražanje agresivnih čustev, kar velja za varovalni dejavnik v  

razvoju otroka in ni nevarno ali slabo (Hackenberg, 1995; povzeto po Seršen Fras, 2005). 

f) omogočiti druženje z drugimi sorojenci; 

V večini slovenskih mest in krajev obstajajo društva, ki imajo programe, v katere se lahko 

vključijo družine z otroki s posebnimi potrebami. 

Na žalost je le malo aktivnosti namenjenih le sorojencem, čeprav bi bilo prav, da bi se vsaj ob 

nekaterih priložnostih stvari vrtele samo okoli njih, saj se morajo v družini večinoma oni 

podrejati terminom ostalih. 

Druženje z drugimi sorojenci lahko primerjamo s skupinami za samopomoč pri odraslih.  

g) starši morajo sami rešiti svoje probleme;  

Odnos med starši in otroki je dosti boljši, če imajo starši svoje probleme rešene. Predvsem je 

pomembno, da sprejmejo dano situacijo. Zelo pomembno je tudi, da otrok ne vpletajo v svoje 

konflikte in jih ne silijo v vlogo pomirjevalca problemov. 

h) poskrbeti za zaupno osebo izven družine. 

Otroci natančno vedo, katerih tem se je treba v družini izogibati, so odveč ali tabu teme. 

Velikokrat je to prav tema o prizadetosti. Otroci o njej ne govorijo, kljub temu, da jih strašno 

muči. Staršev namreč ne želijo še dodatno obremenjevati, zato svoje dvome in skrbi raje 

zadržijo zase. 
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Oseba izven družine, ki ji tak otrok lahko zaupa in ima seveda čas in potrpljenje, je zato 

neprecenljivega pomena in je zelo pomemben varovalni dejavnik v razvoju. Ta oseba je lahko 

sorodnik, sosed, prijatelj, lahko pa je poklicni svetovalec in podobno (Seršen Fras, 2005). 
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4. PRAVICE, DO KATERIH SO UPRAVIČENE DRUŽINE 

Z OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
 

4.1.  Pravni status otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

 

Kakšen je pravni status otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji pojasnjuje Murglova (v 

Restoux, 2010). Terminologija, ki se uporablja za otroke z različnimi motnjami v razvoju, je v 

slovenskem pravu različna. S sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP) je bil leta 2000 v slovensko pravo uveden pojem »otrok s posebnimi potrebami«. 

Na področju socialne varnosti, v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

(ZSVDP, 2006), se govori o »otroku, ki potrebuje posebno nego in varstvo«. Na področju 

zdravstva, v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 1992) in 

v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, pa se govori o »otroku z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju«.  

V letu 2008 je Slovenija podpisala Konvencijo o pravicah invalidov, ki je temeljni 

mednarodni dokument s področja varstva invalidov. V skladu s to konvencijo so invalidi 

ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih 

v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito 

sodelovali v družbi, pri čemer otroci uživajo posebno varstvo. 

 

Moje osebno mnenje je, da bi moralo biti področje, ki ureja pravice otrok (oseb) s posebnimi 

potrebami, urejeno celostno na enem mestu oziroma po možnosti z enim zakonom. Za 

informiranje uporabnikov teh pravic (oseb s posebnimi potrebami, njihovih skrbnikov, staršev 

ali skrbnikov otrok s posebnimi potrebami) pa naj bi poskrbela institucija, ki bi za te osebe 

koordinirala uveljavljanje vseh pravic, ponudila svetovanje pri iskanju zgodnje obravnave, 

pomagala pri vključevanju v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, usposabljanja ali 

varstva.  

Sedaj pa smo starši otrok s posebnimi potrebami pri iskanju pomoči in pravic, do katerih smo 

upravičeni, v večini primerov prepuščeni lastnim sposobnostim, iznajdljivosti in vztrajnosti. 

V veliko pomoč so sicer različna društva za pomoč osebam s posebnimi potrebami in 

njihovim družinam, vendar je še vedno veliko ljudi, ki se zaradi sramu, nemoči ali 
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neinformiranosti ne vključijo nikamor. Zaprejo se v krog svoje družine in ne izkoristijo 

pomoči in pravic, do katerih so upravičeni. Zaradi tega se njihove težave običajno stopnjujejo, 

pridruži pa se še socialna stiska in izoliranost, ki še poglablja občutek nemoči. 

4.2. Pravice na področju socialnega varstva 

 

Najpomembnejši predpis s področja socialnega varstva, ki zadeva otroke, ki potrebujejo 

posebno nego in varstvo, je Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, 

2006). Na podlagi 26. člena in 28. člena tega zakona lahko starš otroka s težko motnjo v 

duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka v dveh primerih zahteva, da se mu 

prizna pravica do naknadnega podaljšanja dopusta za nego in varstvo otroka: 

- ob rojstvu takega otroka se dopust za nego in varstvo otroka podaljša za dodatnih 90 dni. 

Odločitev o podaljšanju sprejme center za socialno delo na podlagi mnenja, ki ga poda 

zdravniška komisija Pediatrične klinike v Ljubljani; 

- podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka je možno tudi, če je motnja v telesnem ali 

duševnem razvoju oziroma dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena naknadno, otrok pa 

še ni dopolnil starosti 18 mesecev. 

Na podlagi 48. člena ZSDP je urejena tudi pravica do dela s skrajšanim delovnim časom 

oziroma do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva. Tako ima eden od 

staršev, ki varuje in neguje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno 

prizadetega otroka, pravico delati krajši delovni čas do osemnajstega leta starosti otroka. V 

takem primeru delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni 

obveznosti, država pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za 

socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. 

Prejemki za otroka, ki potrebuje posebno nego in pomoč 

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki 

potrebuje posebno nego in varstvo. Namenjen je kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih 

ima družina zaradi nege in varstva takega otroka.  

Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirani otroci so upravičeni do 

višjega dodatka.  

Ta pravica je mesečni prejemek, traja pa za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo 

zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta starosti. Po tej starosti pa, če se šola, dokler 
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ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju, vendar najdlje do 

dopolnjenega 26. leta starosti. (80. člen in 83. člen ZSDP, 2006). 

 

Drugi pomemben družinski prejemek je delno plačilo za izgubljeni dohodek. To je 

prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši 

delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 

oviranega otroka. Navedeno pravico ima tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več 

otrok z zmerno oziroma težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno 

oviranostjo. Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača. Če 

eden od staršev dela s krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za 

izgubljeni dohodek (84. člen ZSDP, 2006). 

Posebej izpostavljam, da pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od 

staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem 

ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu (86. člen 

ZSDP, 2006). 

4.3.  Pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja 

Te pravice urejata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 

2006) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz leta 2003. Z obveznim 

zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo v obsegu, ki ga določa 

ZZVZZ pravice do denarnih nadomestil in pravice do zdravstvenih storitev.  

Denarna nadomestila 

Nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 

Za otroka do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno 

prizadetega otroka (s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu) traja pravica do 

nadomestila zaradi nege do 15 delovnih dni. To pravico lahko pristojni imenovani zdravnik 

izjemoma podaljša največ do trideset delovnih dni, kadar to terja zdravstveno stanje (30. člen 

ZZVZZ, 2006). 

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike 

imenovani zdravnik podaljša trajanje pravice do nadomestila plače na nego otroka, in sicer v 

primerih, ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih 

posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. 
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Na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike lahko imenovani zdravnik odobri tudi 

pravico do nadomestila plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici (do 18. leta 

otrokove starosti) (138. člen, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2003). 

Povračilo stroškov 

Pravico do povračila potnih stroškov imajo zavarovanci, kadar morajo zaradi diagnostike, 

zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v 

drugi kraj (153. člen, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2003). 

Pravico do povračila stroškov prehrane ima zavarovanec, če je zaradi uveljavljanja 

zdravstvenih storitev odsoten od doma več kot 12 ur (42. člen ZZVZZ, 2006). 

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe, če tako odloči 

osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija ZZZS. Za otroke do 

dopolnjenega 15. leta starosti in starejše težje ali težko duševno ter telesno prizadete otroke in 

mladostnike se šteje, da potrebujejo spremljevalca (43. člen ZZVZZ, 2006). 

Pravica do zdravstvenih storitev 

Pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti 

Za otroke s posebnimi potrebami in za njihove starše je v veliko primerih pomembno, ali 

lahko bivajo v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih zavodih skupaj s svojim otrokom. ZZVZZ 

(2006) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) vsebujejo nekaj določb v 

zvezi s tem. 

Pravico do bivanja ob bolnem otroku v bolnišnici ima mati, ki otroka doji. Enako velja za 

otroka, če je hospitalizirana mati, ki otroka doji. 

Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače, pri katerih je potrebno 

usposabljanje staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu, ima eden od staršev pravico do 

bivanja v bolnišnici, vendar največ 30 dni.  

Enako velja za otroke s kroničnimi boleznimi in okvarami, le da je tu dolžina bivanja starša 

ob otroku omejena na največ 14 dni (40. člen, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

2003). 

 

Medicinsko-tehnični pripomočki 

To so sredstva, ki so potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. To pravico urejata 

ZZVZZ (2006) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003). Še natančneje pa so 
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opredeljeni medicinski kriteriji za upravičenost do predpisanih pripomočkov v Sklepu o 

določitvi nazivov in šifer medicinsko-tehničnih pripomočkov ter o bolezni in zdravstvenih 

stanjih zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinsko-tehnični 

pripomoček, ki ga je sprejel Upravni odbor ZZZS (2005). 

 

Obnovitvena rehabilitacija 

Otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo, drugimi težjimi in trajnimi telesnimi 

okvarami ali kroničnimi boleznimi je zagotovljena udeležba na organiziranih skupinskih 

usposabljanjih za obvladovanje bolezni oziroma stanja, ki jih strokovno vodijo ustrezne 

klinike, inštituti ali drugi zdravstveni zavodi. V tem okviru ZZZS sofinancira potrebne 

zdravstvene storitve, stroške terapevtskih delovnih skupin ter stroške bivanja. Takšnega 

usposabljanja se izjemoma lahko udeleži eden od staršev otroka oziroma mladostnika, če bo 

ta po končanem usposabljanju skrbel za izvajanje rehabilitacije otroka na domu. 

Usposabljanje traja največ 14 dni na leto. 

.  

Takšno usposabljanje pa ne pripada otrokom in mladostnikom, ki so med letom v oskrbi v 

ustreznih zdravstvenih, vzgojnih ali socialno-varstvenih zavodih oziroma v zavodih za 

usposabljanje (51. člen, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2003). 

 

Letovanje 

Otrok, ki je bil večkrat hospitaliziran ali je pogosteje bolan, se lahko na predlog osebnega 

zdravnika otroka udeleži letovanja v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji. 

ZZZS v takem primeru sofinancira stroške letovanja (52. člen, Pravila obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, 2003). 

 

Kako se uresničevanje pravic izvaja v praksi? 

V Nacionalnem poročilu Slovenije »Spremljanje izvajanja Konvencije ZN o otrokovih 

pravicah za otroke s posebnimi potrebami (2010)« so bili objavljeni rezultati analize raziskave 

izvajanja oziroma upoštevanja in izvrševanja Konvencije o otrokovih pravicah pri otrocih s 

posebnimi potrebami. 

Poročilo projekta vsebuje statistične podatke, oceno, v kolikšni meri država upošteva in izvaja 

pravice otrok s posebnimi potrebami in dejansko stanje v državi. 

V zadnjih desetih letih je Slovenija sprejela veliko pozitivnih sprememb na področju 

zakonodaje, ki ureja vzgojo in izobraževanje, na področju zdravstva so otroci s posebnimi 



29 

 

potrebami deležni oskrbe in obravnav strokovnih delavcev, ki razvijajo otrokove sposobnosti 

v največji meri, preko obveznega zdravstvenega zavarovanja so deležni medicinsko-tehničnih 

pripomočkov za lažje gibanje in odpravljanje nepravilnosti. 

Slovenija sledi evropskim trendom, da velike institucije drobi na manjše enote, ki so otrokom 

bolj domače in prijazne, in spodbuja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v širše okolje. 

Nudenje pomoči in svetovanje strokovnjakov, kot so podpora za družine, psihološka pomoč, 

finančna pomoč, izobraževanje in pedagoška pomoč, izvajajo centri za socialno delo, šole in 

institucije, v katerih potekata vzgoja in izobraževanje, društva in zveze. Individualne potrebe 

otrok s posebnimi potrebami preučijo na centrih za socialno delo, v Svetovalnih centrih, vrtcih 

in šolah. Oceno naredijo ustrezni strokovnjaki: psihologi, specialni pedagogi, zdravstveno 

osebje ...  

Starši se lahko izobražujejo na seminarjih, ki jih organizirajo društva, svoja mnenja lahko 

izmenjajo na skupinah za starše in internetnih forumih. Staršem pri varstvu otrok pomagajo v 

institucijah z začasnim sprejemom otrok, društva pomagajo s prostovoljci in organiziranjem 

letovanj, ki se jih otroci lahko udeležijo sami ali z družino. 

Pri razumevanju teh navedb je pomemben podatek, da je poročilo za Slovenijo staro (iz leta 

2001) in so navedeni podatki neprimerljivi s podatki v zadnjih letih, saj nataliteta v Sloveniji 

narašča in s tem tudi populacija otrok s posebnimi potrebami. Navedeni podatki se nanašajo 

na vse otroke, vključujoč otroke s posebnimi potrebami. Podatki, ki bi se nanašali izključno 

na populacijo otrok s posebnimi potrebami, v Nacionalnem poročilu niso navedeni (Prelogar-

Kojzek, 2010). 

 

Ob navedenem se zastavlja vprašanje, na kakšen način starši otrok s posebnimi potrebami 

dejansko izvejo in izkoristijo pravice, ki jim pripadajo? V Poročilu so sicer navedeni 

strokovnjaki, različni centri, društva, ki naj bi starše informirali, vprašanje pa je, ali bodo te 

informacije prišle do vseh staršev, ki so do pomoči upravičeni.  

Pri nas namreč ni vzpostavljenega sistema, ki bi »evidentiral« družino z otrokom s posebnimi 

potrebami in jo usmeril v ustrezno ustanovo, ki bi za otroka s posebnimi potrebami in njegovo 

družino poskrbela celostno – od usmerjanja k ustreznim strokovnjakom za pomoč otroku, do 

informiranja, kje lahko uveljavljajo pravice do pomoči, ki jim pripadajo.  

Dejansko je trenutno stanje na tem področju pri nas v veliki meri odvisno od informiranosti in 

ozaveščenosti strokovnega delavca, ki prvi pride v stik z družino z otrokom s posebnimi 

potrebami. Na področju zdravstva je običajno to otrokov pediater, na področju vzgoje in 

izobraževanja vzgojitelj ali učitelj, pri uveljavljanju socialnih pravic pa delavci na centru za 
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socialno delo, kjer starš uveljavlja pravico do otroškega dodatka. Seveda je veliko odvisno 

tudi od staršev samih – kam otroka sploh vključijo in koliko so vztrajni in iznajdljivi pri 

iskanju pomoči. 

Pri iskanju in uveljavljanju pravic in pomoči pa velikokrat predstavlja težavo tudi zapletenost 

in dolgotrajnost postopkov, ki jim starši niso kos ali pa jim zmanjka energije, ki jo še kako 

potrebujejo za življenje z otrokom s posebnimi potrebami.  

 

4.4.  Vzgoja in izobraževanje 

Pravice otrok s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja ureja Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2007). V skladu s tem Zakonom se otroci s 

posebnimi potrebami usmerjajo v: 

- programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

- prilagojene programe, ki zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda; 

- prilagojen program, ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda 

- posebne programe; 

- vzgojne programe (5. člen in 6. člen ZUOPP, 2007). 

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v kraju 

njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja 

ni mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami ali se oddajo v rejništvo (15. člen ZUOPP, 2007). 

Osnovne značilnosti postopka usmerjanja 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je v pristojnosti Zavoda republike 

Slovenije za šolstvo. Zahtevo za uvedbo postopka podajo starši, predlog za uvedbo postopka 

pa lahko podajo vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drugi zavod, če starši ne vložijo zahteve 

za usmeritev, navedene institucije pa ugotovijo, da je usmeritev potrebna. Če ZRSŠ torej 

ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti predlagatelja 

in starše. Če starši v postopku ne želijo sodelovati ali postopku celo nasprotujejo, lahko Zavod 

kljub temu postopek usmerjanja začne. O tem obvesti tudi pristojni center za socialno delo. V 

primeru, da ugotovi, da postopek ni potreben, to sporoči predlagatelju in staršem (21. člen in 

22. člen ZUOPP, 2007). 

Komisije, ki so pristojne za izdajo mnenja v postopku usmeritve na prvi stopnji, imenuje 

ZRSŠ. Komisijo sestavljajo trije člani: specialni rehabilitacijski pedagog, psiholog in zdravnik 
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specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Sestavo komisije lahko predsednik 

komisije razširi s specialistom določene stroke glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje, v komisiji pa lahko sodeluje tudi vzgojitelj oziroma učitelj, ki izvaja 

vzgojno-izobraževalno delo z otrokom s posebnimi potrebami. Kadar se usmerja otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, mora v komisiji sodelovati predstavnik pristojnega 

centra za socialno delo (26. člen ZUOPP, 2007). 

Na podlagi obvezne dokumentacije, ki je priloga k zahtevi za uvedbo postopka, komisija za 

usmerjanje izda strokovno mnenje. V primeru, ko ne more odločati na podlagi priložene 

dokumentacije, lahko opravi razgovor ali otroka pregleda (23. člen ZUOPP, 2007). 

Če na strokovno mnenje ni bil s strani vlagatelja podan ugovor, komisija za usmerjanje izda 

odločbo o usmeritvi. Na izdano odločbo lahko starši (zase pa tudi mlajša polnoletna oseba) 

vložijo pritožbo. O pritožbi odloča minister za šolstvo (23. člen in 25. člen ZUOPP, 2007). 

 

Individualizirani program izobraževanja 

Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdelati 

individualizirani program vzgoje in izobraževanja. Z individualiziranim programom se 

določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma 

pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med 

programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 

napredovanju in časovni razporeditvi pouka (29. člen ZUOPP, 2007). 

Pri pripravi individualiziranega programa imajo pravico sodelovati otrokovi starši (30. člen 

ZUOPP, 2007). 

 

Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na domu 

Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi potrebami v program 

osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, če za to obstajajo utemeljeni 

razlogi in so na domu zagotovljeni ustrezni pogoji (18. člen ZUOPP, 2007). 
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4.5.  Druge pravice 

Zakon o delovnih razmerjih ureja pravico do najmanj treh dodatnih dnevov letnega dopusta 

za delavca, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo (159. člen, 2002). 

Zakon o dohodnini vsebuje posebne določbe o olajšavah glede obdavčitve dohodkov staršev 

otrok s posebnimi potrebami (114. člen, 2006). 

Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu določa oprostitev plačila 

navedene dajatve za vozila za prevoz invalidov, med drugim tudi otrok z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju (7. člen, 

2008). 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, kdo sme parkirati na označenem parkirnem 

prostoru za invalida. Do tega je upravičen tudi spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno 

osebo, ki je težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je gibalno ovirana (53. člen, 2004). 
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5. KOMUNIKACIJA (SODELOVANJE) MED 

STROKOVNJAKI IN STARŠI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

5.1.  Komunikacija 

Komunikacija je stara, kot je staro človeštvo. Navzoča je povsod tam, kjer sta navzoča vsaj 

dva udeleženca. Lamovec (povzeto po Lepičnik Vodopivec, 1996) pravi, da je medosebna 

komunikacija proces, v katerem udeleženci pošiljajo, sprejemajo in interpretirajo znake, 

simbole oziroma sporočila, ki so lahko verbalna ali neverbalna.  

Skrivnost uspešnosti medsebojne komunikacije med osebami, kar pomeni tudi med starši in 

strokovnjaki, je v usklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije med njimi. Brajša 

(povzeto po Lepičnik Vodopivec, 1996) priporoča tri korake do usklajene komunikacije: 

 prepoznavanje svojega in tujega neverbalnega sporočanja, 

 verbalizacija lastnih in tujih neverbalnih sporočil, 

 skupno pojasnjevanje neusklajenosti, usklajevanje opaženih in pojasnjenih napačno 

razumljenih verbalnih in neverbalnih sporočil. 

 

5.2.  Medsebojni odnosi in medsebojne spretnosti 

Ob navezovanju in razvijanju medsebojnih odnosov z namenom, da vzpostavimo in ohranimo 

ta odnos trden in zadovoljujoč za obe strani, je nujno, da poznamo naslednje temeljne 

spretnosti (Lamovec; povzeto po Lepičnik Vodopivec, 1996): 

 Medsebojno poznavanje in zaupanje. To je temelj vsakega medsebojnega odnosa. 

Zaupanje med strokovnjaki in starši se bo vzpostavilo, če bodo strokovnjaki 

sprejemali starše kot osebnosti ter jim nudili podporo in sodelovanje. V nasprotnem 

primeru se starši umaknejo vase ali kako drugače obrambno reagirajo. 

 Medsebojno komuniciranje. Vsi udeleženi v komunikaciji morajo biti sposobni 

oddati sporočilo, ki odraža njihove misli, stališča, občutja, interese. Ravno tako 

morajo biti sposobni ustrezno sprejemati sporočila, jih razumeti in nanje reagirati. 

Seveda pa komunikacije med starši in strokovnjaki ne bo, če med seboj ne bodo uspeli 

vzpostaviti medsebojnega zaupanja, kot smo omenili že v prejšnji alineji. 
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 Medsebojno sprejemanje in potrjevanje. Tu gre za obojestransko sprejemanje, 

potrjevanje in podporo, ki se v medsebojnem odnosu odraža z medosebno 

komunikacijo. S potrjujočim vedenjem strokovnjaki staršem pokažejo, da jih 

sprejemajo ter jim dovolijo, da so takšni, kakršni so. Takšno vedenje lahko 

strokovnjaki izražajo z očesnim kontaktom, z jasnim govorom, s posredovanjem 

direktnih odgovorov staršem, predvsem pa, da si vzamejo čas za poslušanje staršev, ko 

le-ti izrazijo potrebo po tem. 

 Konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom. Dejstvo je, da ni 

normalnega razvoja medsebojnih odnosov brez konfliktov. Tega se morata zavedati 

obe strani, ki sodelujeta v komunikaciji in v primeru konflikta enako prispevati k 

reševanju težav.  

Odnos med starši in strokovnjaki je vreden toliko, kolikor je uspešna komunikacija med 

njimi. S tem namreč kažemo drug drugemu medsebojno razumevanje, kar vpliva na kvaliteto 

medsebojnih odnosov. 

 

5.3. Strokovnjaki, s katerimi se starši otroka s posebnimi potrebami    

najpogosteje srečujejo pri obravnavi 

Najbolj učinkovita pomoč otrokom s posebnimi potrebami je pomoč strokovnjakov, ki so 

specializirani za posamezno področje otrokovega razvoja. Ti strokovnjaki pa ne sodelujejo le 

s starši, temveč tudi z vzgojitelji in učitelji na strokovnih sestankih – timih ali pripravijo 

posebna izobraževanja – usposabljanja za starše in druge strokovne delavce, ki sodelujejo z 

otrokom s posebnimi potrebami.  

Navajam nekaj strokovnjakov, s katerimi prihajajo starši otrok s posebnimi potrebami 

najpogosteje v stik: delovni terapevti, fizioterapevti (nevrofizioterapevti), specialni pedagogi, 

psihologi, logopedi, avdiologi, zdravniki-pediatri, kirurgi z različnih področij medicine, 

nevrologi, ortopedi, otorinolaringologi, socialni delavci … 

Delovni terapevt pomaga osebam z različnimi primanjkljaji pri usposabljanju za 

vsakodnevno življenje in delo. Pri delu z majhnimi otroki je osredotočen na usposabljanje za 

življenje v vrtcu in šoli. Skrbi za to, da otroke usposobi za rokovanje z različnimi pripomočki, 

jim pomaga pri usvajanju raznih spretnosti, npr. prehajanja med stoječim in sedečim 

položajem, prehodi na in z vozička, pomaga pri usposabljanju za samopomoč in spodbuja k 

čim večji samostojnosti v okviru posameznikovih sposobnosti. Delovni terapevt otrokom 
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svetuje in pomaga pri uporabi različnih pripomočkov in naprav ter zagotavlja tudi 

usposabljanje za te naprave. 

Fizioterapevt je zdravstveni strokovnjak, ki sodeluje pri razgibavanju, krepitvi mišic in 

spodbuja vztrajnost pri izvajanju dejavnosti, ki so potrebne pri vsakodnevnem življenju 

posameznika, ki ima težave, nastale zaradi določenih razmer, bolezni ali obolenj. Posveča se 

predvsem spretnostim, ki so potrebne za izvajanje določene dejavnosti, kot je npr. plazenje, 

sedenje, hoja … Pomagajo tudi pri odpravljanju nezaželenih oblik gibanja in pri razvoju mišic 

in moči za lažje premikanje. Nevrofizioterapevt je fizioterapevt, ki je dodatno izobražen za 

obravnavo bolnikov, ki imajo težave nevrološkega sistema (možgani, hrbtenjača v hrbtenici in 

živci v poteku po rokah in nogah. Njegov cilj je spodbujanje skladnega koordiniranega 

gibanja z dobrim ravnotežjem in brez bolečin. 

Psiholog se posveča otrokom, pri katerih se pojavijo težave na področju socialnih veščin in 

takrat, kadar želi družinam pomagati pri uspešnejši vzgoji in negi otrok s posebnimi 

potrebami. Usposobljen je za reševanje najrazličnejših težav in problemov, s katerimi se 

srečujejo otroci, starši, vzgojitelji in vodstva zavodov, tudi za reševanje problemov, povezanih 

z zdravjem, učenjem in vedenjem. 

Specialni pedagog je strokovnjak, ki je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje 

in vodenje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega ter 

svetovalnega dela s posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali 

rejnikom oseb s posebnimi potrebami. Osnovni cilj njegovega dela je, da posamezniku, ki 

potrebuje njegovo pomoč, pomaga razviti njegove potenciale in ga tako usposobi za čim bolj 

kvalitetno in samostojno življenje. Pri svojem delu svetuje in koordinira različne oblike 

pomoči, pri konkretnih obravnavah oseb pa skuša z različnimi metodami in tehnikami doseči, 

da bodo na tak način lažje kompenzirali težave v razvoju in pri učenju novih spretnosti. Delo 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je sodelovalno. V sodelovanju z drugimi (učitelji, 

vzgojitelji, starši in drugimi posamezniki) deluje timsko, svoja ravnanja usklajuje glede na 

cilje in usmeritve oseb s posebnimi potrebami. Z vsemi udeleženimi vzpostavlja zaupen in 

spoštljiv odnos. Starše sprejema kot partnerje in z njimi sodeluje pri pripravi in izvajanju 

individualiziranega programa. V svojem ožjem in širšem okolju razvija tolerantnejši odnos do 

oseb s posebnimi potrebami in njihovih primanjkljajev. 
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Logoped je usposobljen za obravnavo in korekcijo govorno-jezikovnih primanjkljajev. To 

dosega z vajami za razvijanje jezika, izboljšanje izgovorjave ali fonetike, krepitev govornih 

motoričnih sposobnosti in izboljšanje tekočega govora. Sodelujejo tudi z otrokovo družino in 

ostalimi strokovnjaki, z namenom, da se posamezne tehnike pomoči otroku ustrezno 

uporabljajo vsak dan. 

Socialni delavec je strokovnjak, ki svetuje družini, v kateri se pojavljajo težave pri 

upravljanju njihovih dolžnosti in odgovornosti. Pogosto pa družinam pomagajo tudi pri 

iskanju in uporabi socialne pomoči (Daniels, Stafford, 2003). 

 

 

5.4.  Ovire in prednosti, ki vplivajo na motivacijo za partnersko 

sodelovanje med strokovnjaki in starši 

Starši – njihova stališča, želje, interesi, pričakovanja in potrebe se zelo razlikujejo. 

Pomembno je, da se tega zavedamo, da se potem lažje odločamo za ustrezne motivacijske 

strategije, s katerimi bomo starše tako vzpodbujali, da bodo hoteli in želeli sodelovati. Intihar 

in Kepec (2002) navajata ovire in prednosti, ki vplivajo na motivacijo za partnersko 

sodelovanje med strokovnjaki in starši za področje šolstva, vendar sem mnenja, da veljajo 

tudi za ostala področja, kjer starši otrok s posebnimi potrebami sodelujejo s strokovnjaki. 

Navajam nekaj izmed njih: 

 

 Tradicija in lastne izkušnje staršev. Danes odprta šola staršem ponuja različne 

vsebine ter formalne in neformalne oblike sodelovanja. Vse osebje v šoli (pedagoški, 

administrativni in tehnični delavci) navezuje spoštljiv in prijazen stik s starši in z 

učenci. 

 Učiteljev odnos do staršev. Ta sodi med najpomembnejše motivacijske dejavnike, ki 

vzpodbujajo starše k sodelovanju. Učitelj sodeluje s starši na dveh ravneh: kot učitelj 

in kot institucionalni predstavnik šole. Kakovosten odnos temelji na medsebojnem 

poznavanju in zaupanju, dobrem komuniciranju, medsebojnem sprejemanju in 

konstruktivnem reševanju konfliktov. Te spretnosti so pomembne za graditev 

medsebojnih odnosov. 

 Subjektivna mnenja, stališča in prepričanja staršev in učiteljev. Pogosto so starši, 

ki so v stikih s šolo, že vnaprej prepričani, da bodo morali predvsem poslušati 
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navodila učiteljev, kako naj doma z otrokom delajo. Dober občutek pa dobijo in so 

zadovoljni, če učitelji tudi njih poslušajo, jih sprašujejo o otrocih, prosijo za nasvete in 

pomoč. To je recipročen odnos – sprejemanja in dajanja medsebojne pomoči in 

nasvetov, kar spodbuja partnersko sodelovanje. 

 Starši so obremenjeni s službo, z dodatnim zaslužkom, z brezposelnostjo. Zaradi 

tega imajo premalo časa za otroke, za sodelovanje s šolo, predvsem jim ni do 

sodelovanja na širših področjih življenja in dela šole. Prav je, da jih razumemo, vendar 

pa jih je treba ozavestiti, da je kljub stiskam in težavam, ki jih doživljajo, otrok na 

prvem mestu. Njihov odnos do otroka namreč vpliva na njegovo učno-vzgojno 

uspešnost. 

 Preambiciozni starši. To je druga skrajnost, ti starši se zaradi svoje egocentričnosti z 

lahkoto vključujejo v delo oddelka, šole, učitelja, kar pa ima lahko negativne posledice 

na druge starše,učence in učitelje. Treba jih je na spodoben način obvladati. 

 Starši manj uspešnih otrok imajo manj zaupanja v šolo in učitelja. Prikriti spori 

med učitelji in starši zaradi manj uspešnih otrok. Ti starši so manj motivirani, saj 

neuspeh otroka vpliva na njihovo (ne)zaupanje v šolo in učitelje. Mnogi starši otroku 

ne znajo in ne morejo več pomagati (izobrazba), kar jih potiska v podrejen položaj. 

Izogibajo se sodelovanju z učiteljem, ker je le-ta strokovnjak. Pomembno je, da učitelj 

take starše in celo družino bolje spozna in potrdi tista njihova vzgojna prizadevanja, ki 

so dobra. Ko se učitelj razbremeni mita o idealnem učitelju, ko preprosto postane 

človek, se njegov odnos do staršev in učencev spremeni. Z učenci in s starši navezuje 

pristnejši odnos. 

 Razlike v pričakovanjih med učitelji in starši. Šola se zavzema za vse učence, starši 

pa le za svojega. Pričakovanja staršev so pretežno emocionalno obarvana, 

pričakovanja učiteljev pa se odvijajo na ravni profesionalnega mišljenja (Levandovski, 

& Todorović, 1994; povzeto po Intihar, & Kepec, 2002). 

 Domače naloge pogosto porušijo klimo doma in v šoli. To se zgodi, ker so dostikrat 

naloge in obveznosti na nek način naložene tudi na starše, družino. Vsi otroci nalog 

namreč niso sposobni narediti samostojno.  

 Starši imajo premalo možnosti vplivati na program in izvajanje programa šole. 

Ko pedagogi, tako v osnovni kot tudi v srednji šoli, pripravljajo učne načrte za pouk, 

je prav, da razmišljajo, kje in kako bodo starše vključili v vzgojno izobraževalno delo, 

in jih povabijo k sodelovanju. 
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 Organizacije staršev – vpliv na šolo in šolsko politiko. Starši postanejo enakovredni 

partnerji šoli in učitelju takrat, ko se organizirajo neodvisno od šole in šolske politike 

(npr. klub staršev za boljšo šolo). 

 Izobraževanje učiteljev za kakovostno sodelovanje s starši. Učitelji, ki se 

udeležujejo takih izobraževanj, postanejo bolj sproščeni in odprti. 

 Izobraževanje staršev za učenje različnih spretnosti vzgajanja. Tudi starši so 

motivirani za sodelovanje s šolo, če jim le-ta ponudi kvalitetne izobraževalne 

programe, v katerih se upoštevajo njihovi interesi in potrebe. 

 Skupno izobraževanje učiteljev in staršev. V takih izobraževalnih programih se 

skupaj učijo, kako sodelovati, kako razumeti vlogo drug drugega, ne da bi pri tem 

izgubili zaupanje v svojo vlogo. 

 

5.5.  Oblike - modeli sodelovanja s starši 

Novljanova (2004) je opisala več modelov sodelovanja med strokovnjaki in starši:  

- Starši sodelujejo kot laiki. V takem odnosu strokovnjaki starše vidijo samo kot osebe, ki 

prinašajo informacije, z otrokom pa bodo morali delati le po njihovih napotkih. 

- Starši kot »šolarji« in »pacienti«. Razvrednotenje staršev je slaba podlaga za skupno 

sodelovanje, tak odnos pa pogosto pripelje do tega, da starši začnejo odklanjati vsako pomoč 

in celo dvomijo v ustreznost obravnave njihovega otroka. 

- Starši kot koterapevti. Ob prenašanju terapevtskih funkcij na starše obstaja nevarnost, da 

bi strokovnjaki lahko prenesli odgovornost za uspeh ali neuspeh obravnave samo na starše 

(Warnke; povzeto po Novljan, 2004). Obstaja pa tudi nevarnost, da v njihovem odnosu do 

otroka pride do nezaželenih posledic. 

- Partnerski model sodelovanja. Ta je za otroka najbolj optimalen, saj se tu strokovnjaki in 

starši trudijo doseči optimalni razvoj otroka v skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi. 

Sodelovanje tu temelji na medsebojnem spoštovanju, obe strani sta enakovredni in svoje 

informacije vnašata v obravnavo, vsak od njih pa v tem odnosu ohranja svojo vlogo. Bistvo 

je, da pri sodelovanju iščeta obe strani odločitve skupaj. O partnerskem sodelovanju lahko 

govorimo le takrat, če strokovnjaki upoštevajo vsako družino in otroka z motnjo v duševnem 
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razvoju kot individuum in so staršem pomočniki, ki jim pomagajo doseči njihove želje in 

cilje. Prožno ravnanje je torej temelj za partnerstvo. Novljanova (1994) konkretno opiše 

značilnosti strokovnjaka, ki sodeluje s starši otroka s posebnimi potrebami. Strokovnjak naj 

bi: 

 spodbujal starše k sodelovanju, 

 pokazal staršem, da jih pozorno posluša, 

 pomagal staršem, da bodo lahko tudi sami pomagali otroku, 

 spodbujal starše, da najprej sami povedo svoje izkušnje in želje v zvezi z otrokom, 

potem naj bi šele povedal svoje mnenje, 

 staršem dajal vedno točne informacije, 

 skrbno izbiral besede, ko opisuje otrokov položaj, in se izogiba sodbam, 

 staršem omogočal, da počasi spoznavajo svoj delež pomoči pri oblikovanju in 

izvajanju individualiziranega programa, 

 dajal staršem ustne in pisne informacije o otrokovem napredovanju, 

 ne uporabljal tujk, ko se pogovarja s starši, in jih stalno obveščal o otrokovih 

močnih področjih, njegovih potrebah in napredku, 

 na podlagi otrokovega napredovanja skupaj s starši postavljal cilje za njihovega 

otroka, 

 ne postavljal omejitev glede otrokovega napredovanja, ne predvideval otrokove 

prihodnosti, 

 povedal staršem primere dobre prakse, 

 obzirno razložil vzroke za otrokovo stanje, 

 povedal staršem, da lahko otrokovo stanje s skupnimi močmi omilimo, 

 olajšal staršem sodelovanje z drugimi strokovnjaki, 

 dovolil staršem, da lahko o otrokovi prihodnosti včasih tudi »sanjajo« tako kot 

drugi starši, 

 staršem dopovedal, da lahko otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na 

celotno družino. 

Zelo pomembno je, da se strokovnjaki, pa naj bodo to zdravniki, specialni pedagogi, 

fizioterapevti, učitelji ali socialni delavci, zavedajo, da lahko svoja strokovna znanja in cilje 

prenašajo na otroka samo po starših. Pri tem je zelo pomembna stalna komunikacija med 

njimi, ki bo v korist otroka in staršev le tedaj, če bodo sledili skupno oblikovanim ciljem. 
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5.6.  Pozicioniranje staršev v odnosu s strokovnjaki 

Zelo zanimivo o položaju staršev v odnosu do strokovnjakov piše McCloskey (2010). Preko 

teorije pozicioniranja raziskuje, kako starši pozicionirajo sami sebe in/ali so pozicionirani s 

strani drugih v svojih povezavah in interakcijah z učitelji, terapevti, zdravniki in drugimi 

strokovnjaki v povezavi s posebnim izobraževalnim programom njihovega otroka.  

Konkretno je analiziral primer staršev malega Raya, predvsem mame Sherry, oziroma njene 

izkušnje v razpravah z medicinskim, izobraževalnim in terapevtskim osebjem, ki se pojavijo, 

ko otrok postane del sistema posebnega izobraževanja.  

Ko so strokovnjaki ugotovili, da bi njen otrok potreboval zgodnjo obravnavo zaradi zaostanka 

v razvoju, jo je ta dogodek potisnil v nove odnose, ki jih z drugimi svojimi otroki ni izkusila. 

Naenkrat ni več bila samo mama, temveč član tima, raziskovalka, ocenjevalka, pogajalka, 

odvetnica … 

V literaturi , ki pomaga staršem sprejemati otroka s posebnimi potrebami in jim pomaga skozi 

postopke in predpise glede njihovega otroka, je jasno poudarjeno, da je prispevek staršev zelo 

pomemben pri oblikovanju najbolj primernega načrta izobraževanja za njihovega otroka, 

osredotoča se na njihovo aktivno in pomembno vlogo v ocenjevalnem procesu. Torej so starši 

kar postavljeni v vlogo strokovnjaka za svojega otroka. Težava pa mnogokrat nastane pri 

medsebojnem sodelovanju. 

Najprej se je mama Sherry srečala z nevrologom in to izkušnjo opisala kot »morečo in 

grozno«. Najbolj moreče je bilo, da ji zdravnik ni točno povedal, kaj je narobe z njenim 

otrokom, temveč je uporabil izraze »obstaja tveganje za …, gre za zaostanek v razvoju …«. 

Tudi ji ni bil pripravljen prisluhniti, ko mu je želela predstaviti pristope oziroma teorije 

drugega zdravnika, ki bi ravno tako lahko doprinesli k napredku v razvoju njenega otroka. 

Zdravniki so jo usmerili, da je o svojem otroku razmišljala le z vidika medicinske diagnoze. 

Takrat se je spremenilo njeno življenje in odnos s sinom. Poskušala je biti njegov terapevt, ga 

učiti stvari, ki bi jih moral znati, da bi prišel do naslednjega razvojnega mejnika. Vendar je 

kasneje prišla do zavestne odločitve, da bo najprej njegova mama. Spoznala je tudi, da bi v 

odnosih z določenimi strokovnjaki ob vztrajanju in izsiljevanju na svoji poziciji, lahko s tem 

škodila svojemu otroku s posebnimi potrebami in mogoče celo svojim drugim otrokom.   

 

V sodelovanju z učitelji in terapevti je poudarjala pomembnost medsebojnega ujemanja in 

prevzela vlogo aktivnega člana v timu, torej ravno nasprotno, kot se ji je zgodilo pri 

nevrologu. Ugotovila je, da je v odnosu s terapevti uspela uravnavati pozicije obojega – člana 
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skupine in mame, v timu s terapevti je bila dobrodošel in cenjen udeleženec. Njena 

vključenost v sinove terapije je bila dvosmerna. Dovolila je namreč, da je bila s strani 

terapevtov tudi kritizirana glede njenega odnosa s sinom.  

Vendar pa je spoznala, da kljub uspehom pridejo obdobja in področja, ki so izven njene 

kontrole. Ugotovila je, da ima mnogokrat omejene možnosti, ko trči ob zakonodajo glede 

posebnega izobraževanja. Čeprav so starši spodbujani k aktivnemu sodelovanju pri 

oblikovanju najboljšega učnega programa za njihovega otroka, pride do trenutkov, ko to v 

praksi ni izvedljivo.  

V letih odraščanja njenega otroka, ko naj bi zamenjal program izobraževanja, je mama Sherry 

prišla do spoznanja, da je pri uveljavljanju njenega mnenja kot starša, pomembna tudi starost 

otroka, obstaja odločen rez pri določeni starosti. Šolski sistem namreč nudi določene 

programe izobraževanja za otroke s specifičnimi potrebami. Če se starši s tem ne strinjajo, 

morajo sami plačati otrokovo šolanje, ki so ga izbrali.  

Mama Sherry je spoznala, kako pomembna je dobra komunikacija med obema staršema in 

strokovnjaki, pa tudi med starši in organizacijami, ki pomagajo staršem otrok s posebnimi 

potrebami. S podporo, ki je je deležna, je namreč močnejša, ko se mora v odnosu s 

strokovnjaki pozicionirati na načine, ki so nasprotni njihovim mnenjem. Brez pridobitve 

dodatnih informacij – dodatne pomoči, se verjetno ne bi zavedala, da v odnosu s strokovnjaki 

lahko zavzame različne pozicije. 

 

Ko se terapevti, učitelji, zdravniki in drugi strokovni delavci pogovarjajo s starši, se morajo 

zavedati, da njihovi razgovori omogočajo nekatere pozicije in mogoče onemogočajo druge. 

Raziskava v tem članku nakazuje, da bi lahko teorijo pozicioniranja izvajali kot del programa 

v izobraževanju strokovnih delavcev, ki so vključeni v posebno izobraževanje. 

 

Predšolski programi, ki spodbujajo in podpirajo starše, da so aktivni v programu posebnega 

izobraževanja njihovega otroka, dajejo osnovo staršem, da zavzamejo aktivno vlogo tudi v 

komunikacijah s šolo, ko postane otrok šoloobvezen. Ko starši namreč dobijo občutek, da so 

slišani in da je njihov prispevek upoštevan, se bodo aktivno vključili v šolski sistem ter tudi v 

drugih odnosih, ne le šolskih, zavzeli aktivno pozicijo za svojega otroka. Te starše moramo 

spoštovati in jim pomagati, če ne drugače s poslušanjem njihovih zgodb in z nudenjem 

podpore, ki jo imamo na razpolago, saj se borijo na kompleksnem področju posebnega 

izobraževanja njihovih otrok. 
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6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

Z rojstvom »drugačnega« otroka se zamaje svet celotni družini. V prvi vrsti gotovo staršem, 

ki pričakujejo zdravega dojenčka. Bratci ali sestrice običajno razlik ne opazijo takoj, razen če 

novorojenček nima velikih fizičnih pomanjkljivosti. Občutijo pa to kasneje, ker tak otrok 

zahteva mnogo več časa kot zdrav, starši ga vozijo na razne terapije, preglede k različnim 

strokovnjakom, velikokrat je tudi hospitaliziran in z njim običajno tudi mamica.  

V obdobju, ki sledi rojstvu, gremo starši, ki imamo otroka s posebnimi potrebami, skozi težko 

obdobje, v katerem prehajamo skozi različne faze sprejemanja (ali nesprejemanja) našega 

otroka. Srečujemo se z najrazličnejšimi strokovnjaki, ki nam podajajo znanja, nasvete in 

vedenja, kako ravnati in živeti, da bomo kar najbolj pomagali našemu otroku. Gremo skozi 

obdobja, ko lahko začnemo pozabljati, da smo za našega otroka še vedno v prvi vrsti samo 

starši, ne pa terapevti. Zato je izrednega pomena, kako so najrazličnejši strokovnjaki, s 

katerimi starši vstopamo v stik, usposobljeni za delo, ne le z otroki, temveč tudi s starši. Kajti 

pridobitev zaupanja staršev je za vsakega strokovnjaka, ki dobi v obravnavo otroka s 

posebnimi potrebami, zelo pomemben del obravnave. Starši pri njem iščemo pomoč ne le za 

svojega otroka, temveč za celo družino. Strokovnjak bo otroku in družini lahko pomagal le 

tedaj, ko bo dobro spoznal otroka in njegovo družino. 

V teoretičnem delu naloge sem predstavila izhodišča za učinkovito sodelovanje in 

komunikacijo med starši otrok s posebnimi potrebami in strokovnjaki, kakšno pa je stanje v 

naši praksi, bom predstavila skozi študijo lastnega primera. Izpostavila bom način doživljanja 

otroka s posebnimi potrebami v družini, iskanje in uveljavljanje pomoči družinam z otrokom s 

posebnimi potrebami ter osvetlila odnose staršev in strokovnjakov, s katerimi se srečujemo v 

procesu pomoči otroku s posebnimi potrebami. Osredotočila se bom predvsem na dogodke in 

strokovnjake, s katerimi sem sodelovala, glede na vrsto hčerkinih motenj. 

 

6.1. Cilji naloge 

S študijo primera želim predstaviti: 

- kako funkcionira družina z otrokom s posebnimi potrebami, 

- katerih oblik pomoči je bila družina z otrokom s posebnimi potrebami deležna, 
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-  kakšnih oblik strokovne podpore je bila deležna družina z otrokom s posebnimi potrebami v 

procesu otrokovega razvoja, 

 - kakšno je bilo sodelovanje med strokovnjaki in starši. 

6.2. Raziskovalna vprašanja 

 

 Kako je rojstvo otroka s posebnimi potrebami vplivalo na družino in njihove 

medsebojne odnose?  

 Ali je bila družini nudena pomoč pri uveljavljanju pravic, do katerih je kot družina z 

otrokom s posebnimi potrebami upravičena? 

 Ali je bila staršem/družini nudena strokovna pomoč pri sprejemanju njihovega otroka 

ter kasneje pri odločanju o usmeritvi otroka v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja? 

 Kakšen je bil/je odnos staršev otroka s posebnimi potrebami in strokovnjakov, s 

katerimi se srečujejo v procesu različnih obravnav njihovega otroka? 
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7. METODE DELA 

7.1. Vzorec 

Vzorec predstavlja družina s štirimi otroki. Oče J., mati Bernarda ter otroci A. (roj. l. 1995), 

Anamarija (roj. l. 1998) – otrok s posebnimi potrebami, K. (roj. l. 2000) in M. (roj. l. 2005). 

Družina živi na kmetiji, v času Anamarijinega rojstva je bil redno zaposlen le oče, jaz sem se 

po izteku porodniškega dopusta za Anamarijo zaposlila za skrajšani delovni čas, po rojstvu 

tretjega otroka sem ostala doma.  

7.2. Način raziskovanja in izvedbe 

V svojem empiričnem delu bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja – študijo 

primera. Izhajala bom iz svoje življenjske zgodbe po rojstvu Anamarije - hčerke s posebnimi 

potrebami. Je gibalno oviran otrok in ima motnjo v duševnem razvoju. Zaradi tega sem se (in 

se še vedno) srečujem s strokovnjaki z različnih strokovnih področij.  

Osnovno empirično gradivo bo »dnevnik Anamarije«, ki ga pišem že od njenega rojstva. V 

empiričnem delu bom na podlagi podatkov iz dnevnika skušala slediti raziskovalnim 

vprašanjem, navedeno gradivo bom uporabila pri podkrepitvi študije predstavljenega primera. 

Med tekstom bom navedke iz dnevnika označila z ležečim tiskom. Dnevnik sem prvo leto 

njenega življenja pisala skoraj dnevno, nato mesečno. V naslednjih letih sem delala zapiske 

ob pomembnih dogodkih, ki so zaznamovali njeno in naše družinsko življenje. Še največkrat 

sem zabeležke delala ob pisanju različnih prošenj, pritožb, utemeljitev ... pri zahtevkih za 

uveljavljanje najrazličnejših pravic za Anamarijo in celotno družino. 

7.3. Obdelava in analiza podatkov 

Obravnava podatkov iz dnevnika temelji na kvalitativnem opisu. To je življenjska zgodba in 

izpis značilnosti po posameznih obdobjih. Moje sodelovanje s strokovnimi delavci bom 

navajala po obdobjih Anamarijinega življenja (od rojstva do vstopa v vrtec, obdobje 

vključenosti v vrtec, vključitev v šolo). Podatke bom uporabila pri podkrepitvi svojega 

mnenja in pri odgovorih na raziskovalna vprašanja.  
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1. Predstavitev družine 

Anamarija se je v našo družino rodila kot drugi otrok in se tako pridružila tri leta starejšemu 

bratcu. Bila je načrtovana in zelo zaželena nosečnost, ki je potekala brez večjih zapletov, 

razen okužbe s toksoplazmozo, ki je bila zdravljena, zato zaradi tega nismo pričakovali 

zapletov. Porod se je pričel osem dni čez predviden rok poroda, zaradi izražene stiske otroka 

je bil dokončan z vakuumom. Da z deklico ni vse čisto v redu, sem opazila že kmalu po 

porodu, saj se ni hotela (mogla) dojiti, obrazek pa je imela čisto moder. Začela je tudi stokati 

in bruhati krvavo sluz. 

 

21. 8. 1998 

Ob 12.33: rojstvo najine punčke Anamarije. Prvi znaki so zelo slabi. Ocena Apgar 5, šele čez 

10 minut ocena 10. Noče se dojiti. Opaziva, da ima obrazek čisto moder, kot bi imela 

popokane žilice. Stalno stoka, kot bi jo nekaj bolelo. Sestre pravijo, da jo mogoče boli glava, 

ker je rojena z vakuumom. Zvečer bruha kri. Ugotovitev - več krvavitev, iz želodčka in od 

vsepovsod, kamor jo zbodejo. Ob 10h zvečer jo odpeljejo na oddelek za novorojenčke, kjer jo 

stalno opazujejo. 

22. 8. 1998 

Ponoči me pridejo zbudit, ker se je Anamariji stanje zelo poslabšalo. S seboj imam 

blagoslovljeno vodo, zato jo v sili krstim. Ob 4h zjutraj jo odpeljejo v Klinični center (KC) na 

oddelek za intenzivno terapijo. Zdravnik, ki jo pride iskat, jo priključi na vse mogoče cevke. 

Preden jo odpeljejo, mi reče, da se jo lahko še dotaknem skozi odprtino v prenosnem 

inkubatorju. Hvaležna sem mu za te besede. Ko jo pobožam po trebuščku, odpre oči, kot bi se 

hotela posloviti od mene. Jokajoč odidem v sobo, kjer ob odprtem oknu spremljam vožnjo 

reševalnega vozila od bolnišnice pa vse do avtoceste proti Ljubljani, dokler ga še lahko vidim. 

Molim zanjo in ji želim vse najboljše. 

 

Naslednjih nekaj mesecev sva več ali manj preživeli v bolnišnici, kjer se je stanje le počasi 

začelo zboljševati. Dnevno sem komunicirala z več zdravniki (pediatri, kirurgi), saj je bilo 

njeno zdravstveno stanje, sploh v začetku, zelo kritično in je zahtevalo dnevne skupne 

odločitve glede nadaljevanja njenega zdravljenja. Veliko sem spraševala in prišla do 

spoznanja, da zdravniki v ekipi nimajo enakega mnenja glede njenega zdravstvenega stanja in 
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pristopov k zdravljenju. Tako se je začela moja pot pogovorov, pogajanj, nasprotovanj s 

strokovnimi delavci, pa vendar velikokrat tudi pot sodelovanja in stopanja k skupnemu cilju 

naproti – napredku naše deklice.  

Zaradi njenega nestabilnega zdravstvenega stanja (posledica možganskih krvavitev in 

krvavitev v hrbtenjačni snop živcev) v prvih mesecih nismo izvedeli nobene dokončne 

diagnoze, razen osnovne bolezni – huda motnja strjevanja krvi. Posledice krvavitev so se 

kazale v znižanem mišičnem tonusu, motnjah vida in sluha, motenem odvajanju vode in blata 

ter parezi desnega stopala. 

Življenjski ritem v naši družini se je popolnoma spremenil. Takoj po prihodu iz bolnišnice 

smo z njo začeli obiskovati različne terapije (nevrofizioterapija, delovna terapija), v 

naslednjih mesecih je imela pogoste kontrole pri različnih zdravnikih – specialistih, zaradi 

ponavljajočih zdravstvenih težav je bila pogosto hospitalizirana. Ker je bila dojena, sem v 

bolnišnici z njo bivala tudi jaz. Še pred dopolnjenim prvim letom starosti sva bili skupaj 

sprejeti na Inštitut za rehabilitacijo, kjer je bila na enomesečni strnjeni obravnavi. Tam sva 

doživeli medijsko zelo odmeven dogodek, ko je Inštitut obiskala takratna prva dama ZDA 

Hillary Clinton. Njene fotografije in posnetki so bili objavljeni v vseh časopisih in 

informativnih oddajah. 

Ob vsem tem smo skušali živeti »normalno« družinsko življenje. Mož je hodil v službo, s 

pomočjo prijateljev in sorodnikov smo opravljali dela na kmetiji, seveda pa je tudi starejši sin 

zahteval pozornost zase, zato sva morala naš čas zelo dobro organizirati, da smo izvedli vse te 

obveznosti. Ko sem iskala informacije glede podaljšanja porodniškega dopusta, sem prišla v 

stik s predsednico društva Sonček, ki nas je povabila k včlanitvi. Povabilu smo se z veseljem 

odzvali.  

Nekako do tretjega leta starosti je bilo njeno stanje dokaj stabilno. Ob obiskovanju terapij in 

terapevtskih kolonij je Anamarija lepo napredovala in s svojo dobro voljo in vztrajnostjo 

presenetila prav vse. Zelo se je razveselila sestrice, ki jo je motivirala, da ji je skušala z 

razvojem slediti, seveda v okviru svojih zmožnosti. V tem času sem spoznala, da nas je 

dogajanje v zvezi z Anamarijo zelo izčrpalo, zato sem na predlog njenega pediatra poiskala 

pomoč. Takrat sem na lastno željo prvič prišla v stik s socialnimi delavci, ki so nam na našo 

pobudo, preko društva Sožitje pomagali poiskati pomoč. Tako je na naš dom za 4 ure dnevno 

začela prihajati gospa, ki nam je pomagala pri varstvu in negi Anamarije, pa tudi pri 

gospodinjskih opravilih. Tak način pomoči v tistem obdobju ni bil predviden kot pravica 

družine z otrokom s posebnimi potrebami, temveč kot »dobra volja« in velika pripravljenost 

vodstvenih delavcev društva Sožitje, v katerega smo se takrat včlanili. V tistem obdobju je to 
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društvo namreč s svojim programom dejavnosti kandidiralo za pridobitev državnih sredstev 

na razpisu za Javna dela. Na razpisu so bili uspešni in pridobili so finančna sredstva za 

zaposlitev ene osebe, za obdobje enega leta. Ta oseba je v našem kraju enkrat tedensko 

izvajala delavnice za osebe z motnjo v duševnem razvoju, preostali čas pa je hodila na naš 

dom. 

Ko je njeno stanje postalo stabilno, sem se začela dogovarjati z ravnateljico vrtca glede 

sprejema Anamarije v vrtec. Tudi v razvojni ambulanti so bili mnenja, da bo za vse dobro, če 

jo vključimo v organizirano obliko varstva. Vendar pa so se malo pred njenim tretjim rojstnim 

dnevom začele ponavljati težave z glavo. Pogosto je bruhala, stanje se je iz dneva v dan 

slabšalo, dokler ni sredi poletja doživela hudo možgansko krvavitev. Zdravnik – nevrokirurg 

nam ni dal nikakršnega upanja, ob naši izrecni privolitvi in zavedanju tveganja pa jo je vseeno 

operiral. Po dolgem obdobju ležanja v komi se je Anamarija postopno zbujala in ob izdatni 

pomoči počasi prišla na nivo razvoja, ki ga je dosegla pred krvavitvijo. Ponovno je presenetila 

vse, še posebej zdravnike, ki so jo dejansko že »odpisali«.  

 

In tako 21. 6. 2001 skupaj s prijateljico Matejo pridem na obisk k Anamariji v Klinični center. 

V posteljici je negibna, oči pa ji nekontrolirano trzajo. Takoj posredujem pri sestrah in CT 

(računalniška tomografija) glave pokaže obsežno (4 x 2 cm) možgansko krvavitev v zadnjem 

delu glave. Ne morem verjeti. Takoj jo intubirajo in odpeljejo na intenzivno nego. Še prej pa 

ji na čelo naredim križ z blagoslovljeno vodo in ji na glas povem, da jo imamo radi. Rečem ji 

tudi, če se ne more več boriti, naj le odide, če pa se bo borila za življenje, se bomo tudi mi 

skupaj z njo. Mislim, da se mi bo zmešalo. Takoj pokličem moža, naj pride v bolnišnico. 

Nisem sposobna iti k njej. Na hodniku mi zdravnica na moje odkrito vprašanje, kako hudo je, 

po pravici prizna, da je stanje zelo kritično. 

Dežurni nevrokirurg mi  pove, da ima zelo majhno možnost preživetja tudi, če jo operira, ker 

je krvavitev tako huda, da bodo posledice katastrofalne. Tudi, če bo preživela, bo verjetno 

hudo prizadeta. Za operacijo hoče moje izrecno privoljenje. Seveda se s tem strinjam in nekaj 

ur kasneje jo odpeljejo v operacijsko dvorano. Tam ostane mož, mene pa Mateja odpelje 

domov, saj nisem sposobna niti stati več pokonci. Če skrajšam: skupaj je bila 19 dni v umetni 

komi, kirurg je čisto obupal nad njenim stanjem, jaz pa tudi. Le ati ne. In nato ČUDEŽ! Po 

vseh zapletih jo 8. 8. 2001 ekstubirajo in ko ji zapojem njeno najljubšo pesmico »Jaz sem 

mala roža«, skupaj z mano z ustnicami oblikuje besedilo. Ne morem verjeti, zdravniki pa še 

manj. Neverjetno! Ne le, da se odziva, tudi spomin je ohranila. Le vidi ne (kar pa se je kasneje 

popravilo). 
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Rehabilitacija traja kar nekaj časa, vendar se njene sposobnosti povrnejo na takšno raven, na 

kateri je bila pred operacijo. 

Kirurg, ki jo je operiral, si tega nikakor ne more razložiti, jaz pa verjamem v moč molitve, s 

katero jo/nas podpirajo mnogi ljudje. 

Še dobro, da imava še dva otroka, ki naju v tem obdobju tudi intenzivno potrebujeta, sicer bi 

se verjetno zaprla vase in obupala. 

V novembru in decembru jo tako že informativno peljem na obisk v vrtec, v skupino, v katero 

bo sprejeta takoj po novem letu. Prvi vtisi so zelo dobri. 

Sicer pa v tem letu A. začne hoditi v malo šolo, K. pa naredi prve korake in spregovori prve 

besede, tudi jesti je začela samostojno, kar se mi zdi zelo hitro. BRAVO! 

 

V letu 2002 se je Anamarija uspešno vključila v vrtec. Vključena je bila v redni oddelek, v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, razvojni oddelek so 

namreč nekaj časa pred njenim vpisom zaprli, zaradi premajhnega števila vpisanih otrok. 

Zaradi gibalne oviranosti je imela, v skladu z odločbo o usmeritvi, ves čas bivanja v vrtcu 

svojega spremljevalca. 

Glede na to, da živimo v precej odročnem kraju (čeprav le 70 km od Ljubljane), v obdobju po 

Anamarijinem rojstvu nismo imeli možnosti obiska prav nobenega strokovnjaka – terapevta  

blizu svojega doma. Ker smo veliko časa preživeli v avtomobilu na vožnjah na terapije, sem 

pri ustreznih inštitucijah skušala doseči, da bi vsaj nekatere terapije začeli izvajati bližje 

domu.  

V tem času sem spoznala tudi precej drugih staršev iz naših krajev, ki so otroke vozili v 

Ljubljano na različne terapije. Začela sem iskati informacije in v bližnjem zdravstvenem 

domu izvedela, da nimajo ustreznega nevrofizioterapevta za otroke, zato se mi je utrnila ideja, 

da bi se lahko vsaj enkrat tedensko terapevt vozil k nam od drugod. Tako bi več staršev 

prihranilo dragocen čas in zmanjšalo stroške (prevoz, bolniški dopust), še največ pa bi 

pridobili otroci, ki na terapije ne bi več prihajali utrujeni od voženj. Po dolgotrajnem iskanju 

pristojnih ljudi nam je prisluhnila zdravnica v razvojni ambulanti, ki je s pristojnimi v 

Zdravstvenem domu Ljubljana in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje področje 

nevrofizioterapije na našem področju uredila tako, da se je začela enkrat tedensko iz Ljubljane 

voziti nevrofizioterapevtka v bližnji zdravstveni dom. Otroci so te storitve lahko koristili z 

napotnico, ki so jo dobili v razvojni ambulanti.  

Zaradi naglušnosti smo Anamarijo vozili na obravnave tudi na Zavod za gluhe in naglušne v 

Ljubljano. Prav v času po vstopu v vrtec nam je surdopedagoginja povedala, da bi lahko ona v 
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mobilni službi začela prihajati k Anamariji v vrtec. Seveda sem se tega zelo razveselila in 

takoj vložila vlogo za spremembo usmeritve oziroma za izdajo spremenjene odločbe o 

usmeritvi. Postopek je kmalu stekel in dobili smo dodatek k odločbi, s katero je Anamarija 

dobila 2 uri dodatne strokovne pomoči mobilnega surdopedagoga.  

Le na delovno terapijo smo jo morali še vedno voziti v Ljubljano. Z razvojem in dodatnimi 

urami pri surdopedagoginji in kasneje še pri specialni pedagoginji pa je delovne terapije 

potrebovala čedalje manj in nam občasne vožnje v Ljubljano niso predstavljale velikih 

naporov. 

 

Anamarija je bivanje v vrtcu zelo lepo sprejela, tudi otroci njo. Zelo sem zadovoljna z njeno 

vzgojiteljico – spremljevalko. Vzpostavili sta dober odnos, Anamarija se ji ne smili, kar je pri 

ravnanju s takim otrokom zelo pomembno. Na uvajanju sem tudi posebej poudarila svojo 

željo, da ravnajo z njo tako kot z ostalimi otroki v skupini, seveda v skladu z njenimi 

sposobnostmi. Pomembno se mi zdi, da otrokom pokažejo njeno opornico, slušne aparate in 

jim povejo, zakaj jih ima. Otroci so te pripomočke tudi preskusili na sebi in zaradi tega ni 

med njimi nikakršnih težav. 

 

V tem času smo skušali ponovno zaživeti »normalno«, kolikor je pač v takšnih razmerah 

mogoče. Starejši sin je postal prvošolec in užival v družbi s prijatelji in pridobivanju novih 

znanj, mlajša hči pa je nekaj mesecev za Anamarijo začela obiskovati vrtec, kar je zame 

pomenilo veliko razbremenitev. Končno sem si tudi jaz priznala, da težav, ki so se mi začele 

pojavljati kmalu po rojstvu druge hčerke, ne bom uspela odpraviti sama. Imela sem hude 

psihosomatske težave, za katere sta v začetku vedela le mož in osebna zdravnica. Zaradi 

dojenja druge hčerke sem odklanjala vsa zdravila, zato so se težave še stopnjevale. Iskala sem 

alternativne rešitve in našla psihoterapevta s koncesijo, ki me je bil pripravljen sprejeti na 

napotnico. Tudi Anamarijina psihologinja v razvojni ambulanti je na obravnavo nekajkrat 

sprejela le mene, za kar sem ji bila zelo hvaležna. Res je, da sem bila na obiskih pri 

strokovnjakih, s katerimi smo bili v rednih stikih, zelo odprta in sem jim svoje težave 

priznala. Ne znam si predstavljati, kaj bi se zgodilo z mano in celo našo družino, če bi se 

zaprla vase in ne bi sama poiskala nikakršne pomoči. Veliko je namreč staršev, ki jih je sram 

priznati nemoč in izgorelost. V takih primerih bi bilo prav, da bi bila pomoč družini 

predvidena že sistemsko, v okviru timske obravnave celotne družine z otrokom s posebnimi 

potrebami. Vpisala pa sem se tudi na tečaj učenja igranja na diatonično harmoniko. Ob 

spodbudi moža sem si kupila rolerje in se skupaj z otroki učila rolanja.  
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V letu 2003 se je cela družina z društvom Sonček udeležila zimovanja. Tudi Anamarijo smo 

toplo oblekli in se skupaj z njo veselili spuščanja s sankami po belih strminah. Vsi ostali, 

razen najmlajše, smo preskusili in obnovili tudi znanje smučanja. Hvaležna in presenečena 

obenem sem bila, da je bilo zelo dobro poskrbljeno tudi za animacijo sorojencev. 

Lepega obdobja je bilo kmalu konec, saj so se celo pomladno obdobje začele pri Anamariji 

ponavljati težave z bruhanjem in slabim počutjem. Po večmesečnih preiskavah so ugotovili, 

da bo potrebovala težko – tvegano operacijo glave, sicer bo lahko umrla. Operacija je sicer 

uspela, vendar so zapleti po operaciji in ponovne možganske krvavitve trajali skoraj do 

novega leta. 

 

Kirurg nama odkrito pove, da ni prepričan v uspeh operacije, ker je cista blizu centra za 

dihanje, med operacijo lahko Anamarija umre. Kaj naj narediva? Tako tudi ne more živeti. 

Odločiva se za operacijo, ki je uspešno izvedena, le rana se ji nikakor ne zapre. Možganska 

tekočina uhaja ven skozi rano skoraj en mesec. En mesec mučnega bivanja v bolnišnici, doma 

pa dva otroka, ki me ravno tako potrebujeta. Pa še poletje je, ko je na kmetiji največ dela. Z 

izdatno pomočjo mame in ata nam nekako uspe preživeti te težke čase. 

Septembra smo spet v bolnišnici. Zamašena drenaža, nepojasnjen napad izgube zavesti. Spet 

operacija. Kolikokrat še? Na oddelku bolnišnice smo že skoraj kot doma. Vsi nas poznajo in 

moram reči, da se naju nič kaj ne razveselijo. Še vedno so veliki problemi z njenimi žilami, 

sestre se bojijo, katera jo bo morala »pikati«. Zaradi tega ji vstavijo v srčno veno centralni 

venski kateter (port) za prejemanje zdravil. 

En mesec smo doma, oktobra ponovno bruhanje, CT glave spet pokaže krvavitve v zadnjem 

delu glave. Kirurg se ne odloči za operacijo, počakali bomo, da se bo krvavitev vsrkala. 

Mislim, da ne ve več, kaj bi počel z nami. Za stanje krvavitve je njeno počutje presenetljivo 

dobro, kirurg ji v šali reče, da je »zgaga« in da naj čim prej odidemo domov, ker ne ve več, 

kaj bi počel z njo. 

Kljub vsemu v vmesnem času Anamarija normalno hodi v vrtec. Ima izredno voljo do 

življenja. To pravijo vsi zdravniki in terapevti. Če je nič ne boli, je izredno dobrovoljna in 

zelo rada poje pesmice. Midva pa sploh ne dohajava več, kaj se nam spet dogaja. Ali res ne 

bo nikoli konca teh krvavitev, zamašitev in ne vem česa še? 

 

Leto 2004 je minilo za vse dokaj mirno. Sin je uspešno obiskoval šolo, Anamarija in njena 

sestrica pa vrtec. V tem letu je Anamarija prvič naredila nekaj samostojnih korakov, vendar je 

potrebna velika previdnost, saj nima dobrega ravnotežja. Začeli smo tudi z odvajanjem od 
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plenic. Zaradi preprečevanja morebitnih novih krvavitev se je hematologinja odločila, da bo 

Anamarija dvakrat tedensko preventivno dobivala zdravilo za strjevanje krvi. To je za nas 

pomenilo spet vsaj dve vožnji na teden v Ljubljano. Postopek apliciranja zdravila za 

strjevanje krvi je namreč kar zahteven in pri tem lahko – če niso prostor in rokovanje z vsemi 

pripomočki sterilni – pride do okužbe vstavljenega sistema. V takem primeru je potrebno     

zdravljenje, operacija in zamenjava vstavljenega sistema.  

Za pomoč sem zaprosila v lokalnem zdravstvenem domu, saj se je postopka apliciranja 

potrebno priučiti, povezano pa je tudi z dodatnimi stroški nabave materiala za apliciranje. 

Strinjali so se s tem, da se bo medicinska sestra naučila aplikacije zdravila in se je dejansko 

tudi usposabljala, vendar so bile pri samostojnem apliciranju vedno težave, tako da smo na 

preventivno zdravljenje še vedno odhajali v Ljubljano. 

 

Ker je življenje z Anamarijo res čedalje bolj naporno, se odločiva, da gremo letos na dopust 

tudi sami, brez nje. Tisti čas pa bo v varstvu v bolnišnici v Stični. Odločitev je predvsem zame 

zelo težka, vendar bomo drugače »pregoreli«. Izkaže se, da smo se pravilno odločili, saj sta 

tudi Andrej in Klavdija imela od naju precej več, kot ko je zraven Anamarija, ki zahteva 

stalen nadzor oziroma spremstvo. 

Kljub vsemu se z možem odločiva še za enega dojenčka, ki ga pričakujemo v januarju. Otroci 

se ga izredno veselijo in ga kar ne morejo pričakati. 

Andrej in Klavdija postaneta zelo aktivna. Andrej hodi h krožku košarke, igra na klavir, rad 

pomaga pri delih zunaj in je zelo uspešen v šoli. Dokončno preneha z nočnim mokrenjem, na 

kar smo vsi zelo ponosni. Klavdija pa hodi k plesnim vajam, pri čemer zelo uživa. 

Letos bi morala Anamarija že v šolo, vendar to odložimo na prihodnje leto. Po tehtnem 

razmisleku se odločiva, da bo za vse najbolje, da gre v šolo v Vipavo, kjer bo tudi v tedenski 

oskrbi. Bližje nimamo nobene ustrezne ustanove, tam pa bo imela vse terapije, ki jih 

potrebuje. Predvidoma bo vključena v program šole s prilagojenim programom. 

 

V začetku leta 2005 smo dobili novega družinskega člana – še enega fantka. Nosečnost in 

porod sta potekala brez težav, ostali člani družine pa ga kar niso mogli pričakati. Spomladi je 

bila Anamarija na načrtovani operaciji – podaljšanja Ahilove tetive na desni nogi. V 

bolnišnici jo je takrat prvič spremljal oče, saj jaz zaradi dojenja nisem mogla od doma. 

Operacija je uspela, na rehabilitacijo pa smo se kasneje vozili kar od doma. Najpomembnejši 

dogodek v letu pa je bil vstop Anamarije v šolo. Zavod v Vipavi sva si z možem ogledala že 
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prej, zato je bilo potrebno le urediti vse dokumente (pridobiti odločbo o usmerjanju) in kar je 

bilo meni najpomembnejše – osebje v Vipavi seznaniti s stanjem Anamarije.  

 

V naslednjih letih nam je čas mineval v nekem ustaljenem ritmu, brez večjih zdravstvenih 

težav. Bilo je nekaj lažnih alarmov, ob katerih smo se v pogovorih z zdravniki zavedali, da je 

Anamarijino zdravstveno stanje zelo nepredvidljivo. Glede na poškodbe možganov, ki jih je 

utrpela zaradi krvavitev, komplikacije lahko nastopijo prav vsak dan in lahko se zgodi, da ji 

tudi ne bodo več mogli pomagati.  

 

Kruto, zelo kruto, vendar smo se, odkar imamo Anamarijo, naučili živeti dobesedno iz dneva v 

dan. Seveda še pridejo dnevi, ko ne vidiš smisla, si brez energije, vendar nam njen optimizem 

in volja do življenja dajeta moč in sta nam predvsem vzor, da ne smemo kar tako obupati nad 

vsako težavo, ki nam jo življenje pripelje na pot. 

 

V tem obdobju sem postala aktivna pri iskanju in uveljavljanju socialnovarstvenih pravic, o 

čemer bom več napisala v naslednjem poglavju. Anamarija je v šoli lepo napredovala, vseeno 

pa sem se zaradi utrditve pridobljenega znanja skupaj z učiteljico odločila, da bo ponavljala 

prvi razred. Tako smo bile v istem letu v družini kar tri »prvarke«. Klavdija je postala 

prvošolka, Anamarija je ponavljala prvi razred, jaz pa sem se vpisala v prvi letnik Pedagoške 

fakultete.  

Napredek Anamarije pa ni bil opazen le na šolskem področju, temveč tudi pri socializacijskih 

veščinah, na higienskem področju, usvojila je različne tehnike plavanja ter postala samostojna 

pri gibanju znotraj hiše. 

 

Študentsko in šolsko življenje vsem lepo steče. Še najbolj obremenilno to občuti mož, ki ima v 

petek popoldne in v soboto dopoldne v varstvu vse štiri otroke in še skrb za kmetijo. Sedaj je 

tudi Andrej že tako velik, da mu priskoči na pomoč. Vsem, še posebej pa možu, sem zelo 

hvaležna za brezkompromisno podporo. 

Mislim, da je to na nek način dobro za vse nas. Jaz sem dobila nov zagon, pozitivno energijo, 

otroci pa bodo na ta način mogoče postali bolj samostojni in odgovorni. 

 

Hude preizkušnje je naša družina doživela spet v letu 2010, ko bi skoraj izgubili dva naša 

člana. Mož je hudo zbolel, Anamarija pa je dobila prvo menstruacijo in skoraj izkrvavela. V 

bolnišnici je bila okrog 4 mesece, med tem časom so se ponovile tudi težave z glavo. V 
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obdobju pol leta je bila na petih težkih operacijah, vse pa je uspešno prestala. S svojo 

borbenostjo, pozitivnostjo in izredno željo po življenju je ponovno pozitivno presenetila vse, 

tako zdravnike kot vse ostale, ki živimo z njo.  

V tem zadnjem težkem obdobju sem doživela kar nekaj grenkih izkušenj v stikih s 

strokovnimi delavci, kar me je dodatno spodbudilo k odločitvi, da svoje diplomsko delo 

posvetim tej temi. 

8.2. Sodelovanje s strokovnjaki po posameznih obdobjih 

 

V nadaljevanju želim predstaviti doživljanje mojega odnosa s strokovnjaki, s katerimi sem 

prihajala v stik po rojstvu hčerke Anamarije. Z nekaterimi od njih sem v stiku ves čas (npr. 

medicinske sestre, hematolog, nevrolog, osebni pediater, pediatrinja v razvojni ambulanti – 

zdravniki, ki jo spremljajo kontinuirano od rojstva naprej), z drugimi pa le v določenih 

obdobjih, odvisno od razvojnih ali drugih njenih potreb (kirurgi, vzgojitelji, psihologi …). 

Njeno življenje do sedaj sem razdelila v tri obdobja: od rojstva do vstopa v vrtec, obdobje do 

vstopa v šolski program, šolsko obdobje. V vsakem izmed obdobij bom navedla tiste, s 

katerimi sem bila takrat največ v stiku oziroma so naše življenje najbolj zaznamovali. 

 

Obdobje od rojstva do vstopa v vrtec 

 

To je bilo najbolj burno obdobje, v katerem sem bila kot mamica vržena v vrtinec močnih 

čustev ob rojstvu otroka, ki se je kar nekaj časa boril le za golo preživetje. Pa nisem bila le 

mamica novorojene deklice in starejšega sina, v trenutku sem se znašla še v drugih različnih 

vlogah, ki jih je takratno stanje zahtevalo od mene. Z zdravniki v porodnišnici sem se začela 

»pogajati« glede odpusta domov, z zdravniki v bolnišnici sem se dogovarjala o mojem 

sobivanju z otrokom v bolnišnici, predvsem pa se je začela moja pot komuniciranja glede 

stanja naše deklice z različnimi strokovnimi delavci, po kateri stopam še danes. 

Obdobje po rojstvu Anamarije so zagotovo najbolj zaznamovali stiki z zdravstvenimi delavci. 

Glede na njeno hudo zdravstveno stanje sem bila v stalnem stiku z zdravniki pediatri, 

nevrokirurgi in seveda z medicinskimi sestrami. 

 

Odnos večine medicinskih sester v Kliničnem centru je bil od prvega trenutka resnično 

profesionalen. Sestra, ki me je sprejela ob prvem obisku na intenzivnem oddelku, je bila topla, 

sočutna, razložila mi je vse v zvezi z iztiskanjem mleka in glede »dnevnega reda« na oddelku 
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intenzivne nege. Spodbujala me je k pogostim obiskom hčerke, tudi v nočnem času – če bi 

začutila potrebo. Tudi v kasnejšem obdobju, ko sva bili že na »navadnem« oddelku, imam na 

sodelovanje z medicinskimi sestrami le lepe spomine. Zasluga prav ene izmed njih je, da sem 

si »upala« hčerko vzeti iz posteljice (kar je bilo zame pravi podvig, glede na to, da je bila s 

številnimi cevkami priključena na različne aparate) in jo pristaviti k prsim, saj mi zdravniki 

tega niso dovolili, predvsem pa so bili mnenja, da je za dojenje že prepozno. Ko se je na 

presenečenje vseh – tudi mene – dejansko začela dojiti, so mi medicinske sestre takoj 

predlagale, da bi se spet nastanila v KC in Anamarijo dojila, kadar bi želela. Seveda sem 

naslednji dan ostala z njo in dojenje je postopoma lepo steklo in trajalo vse do njenega 

osemnajstega meseca.  

 

1. 10. 1998 

VELIKO PRESENEČENJE!!!!!! ANAMARIJA SE DOJI!!!!!!!!! Ker si iztiskam mleko, sem si 

vseskozi želela, da bi jo poskusila podojiti. Zdravniki nad tem niso bili navdušeni, češ da je to 

zanjo prevelik napor. Pa tudi nihče več ni verjel, da bi lahko začela piti na prsih po skoraj 

enem mesecu in pol. Zato sem se dogovorila z medicinsko sestro, da mi jo bo pomagala 

pristaviti in Anamarija je takoj začela sesati. Skoraj sem se zjokala. Takoj zatem sem šla 

povedat zdravniku, ki pa je le ravnodušno odvrnil: »Sem slišal, ja.« Vendar je to za cel 

oddelek velika senzacija, jaz pa sem tako zelo ponosna na mojo punčko. Dogovorim se, da 

bom naslednji dan sprejeta v KC, da jo bom začela intenzivno dojiti. 

 

Skoraj edino grenko izkušnjo z medicinskimi sestrami sem doživela ob premestitvi na 

Pediatrično kliniko. Glede urnika hranjenja so bile sestre tam zelo toge in niso dovoljevale 

izjem. Po dvomesečni bitki za vsak dekagram Anamarijine teže se mi je zdelo čisto 

nenormalno, da sestre vztrajajo pri svojem in mi ne dovolijo dojenja po njeni želji. Takrat sem 

prvič spoznala, da imajo strokovni delavci v okviru iste ustanove čisto različne pristope, tako 

z medicinskega vidika kot pri odnosih do otrok in staršev. 

 

14. 10. 1998 

Premestitev na Pediatrično kliniko na nevrološki oddelek zaradi dodatnih preiskav glave. Vse 

poteka tako zelo počasi, sestre mi ne pustijo dojiti, kadar bi hotela, zato se z njimi kar 

sporečem in dosežem svoje. Ker sem doječa mama, dobim tudi posteljo. 

 



55 

 

Za medicinske sestre pri pediatru v razvojni ambulanti in na drugih klinikah pa imam res le 

pohvalne besede. Ne vem, mogoče so manj obremenjene ali pa delujejo na področjih, kjer ni 

toliko hudih, stresnih situacij. 

 

 

Začetki sodelovanja z zdravniki so nekoliko drugačni. Po začetnem dobrem vtisu, ki sem ga 

dobila po sprejemu v bolnišnici, je vse »pokvaril« pediater, ki mi je sicer povedal realno 

stanje moje deklice, način in čas pa zagotovo nista bila najbolj primerna. Vedno sem želela in 

zdravnikom tudi povedala, naj mi povejo Anamarijino stanje realno, grozno pa je bilo, da so 

si dovolili govoriti ali napovedovati stvari, za katere niso imeli nikakršne podlage. In kar 

nekajkrat se je izkazalo, da so z napovedovanjem njenega stanja popolnoma zgrešili. Sedaj 

spoznavam, da očitno niso dovolj usposobljeni za komuniciranje s starši, kar pa ni in ne sme 

biti opravičilo za neprimerno sporočanje diagnoz in stanja otrok staršem. V pogovorih 

zdravniki sami povejo, da jih v toku izobraževanja dejansko nič ne pripravijo na 

komuniciranje s starši oziroma svojci bolnikov. Na tem področju so prepuščeni svoji empatiji 

in iznajdljivosti, kar je po mojem mnenju velika škoda. Ogromno grdih besed, sporov in slabe 

volje se med strokovnimi delavci in starši zgodi ravno zaradi neprimerne komunikacije med 

njimi. 

 

 4. 9. 1998 

Od operacije naprej je njeno stanje zelo kritično. Ne prebudi se, ni odzivna, njeni gibi so 

sunkoviti, nekontrolirani. Dr. G., ki je bil do sedaj velik optimist, ji ne daje veliko upanja. Ob 

pol desetih zvečer, ko sem si nazadnje iztisnila mleko za mojo punčko, me ustavi na hodniku 

in brez olepševanja pove, da bo Anamarija (če bo sploh preživela) slepa, gluha in 

najverjetneje »rastlinica« na kakšnem oddelku bolnišnice. Tako rečejo osebam, ki samo ležijo 

in ne dajejo od sebe nobenih odzivov. Samo gledam ga, ne vedoč, kaj naj sploh naredim. 

Povem mu, da si jo želim vzeti domov, kakršnakoli že bo. Začne mi pripovedovati, da ne vem, 

kaj nas čaka in da je življenje s takšnim otrokom ena sama trnova pot. Ne vem, kaj hoče 

pravzaprav od mene. Vprašam ga, če naj si sploh še iztiskam mleko. Odvrne mi, da ji tudi 

moje mleko ne bo nič pomagalo. 

Odidem naravnost na telefon v avlo Kliničnega centra in pokličem moža, vsa obupana, da 

hočem domov. Po glavi se mi pletejo najrazličnejše misli. Edino, kar vem ta trenutek je, da si 

želim biti skupaj z možem in sinom - doma. 
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Pa to ni bila edina slaba izkušnja v tistih hudih začetnih časih. Prerekanja z zdravniki so se kar 

vrstila. Če bi takrat vedela, kar vem danes, bi se komunikacije z zdravniki prav gotovo lotila 

drugače, predvsem pa moje deklice takrat tudi za trenutek ne bi pustila same v bolnišnici. 

 

27. 10. 1998 

Ko pridem na Pediatrično kliniko, mi že na hodniku nevrologinja pove, da je Anamarijo 

punktirala (odvzela likvor iz hrbtenjače), iz česar so ugotovili, da ima meningitis. Premeščena 

bo v KC, kjer jo bodo ponovno operirali in ji naredili zunanjo drenažo. V sobi pri Anamariji 

takoj opazim, da ima nogice v kolenih zvezane s plenico. Pogledam, zakaj je tako in ugotovim, 

da sploh ne kontrolira nog – padejo ji narazen kot žabici. Skoraj me zadane kap. Takoj 

pokličem nevrologinjo, ki me skuša na vse načine prepričati, da Anamarija z nogami giblje. 

Nič mi ni jasno. Kdo je neumen? Jaz ali ona? Čisto sem v šoku. Sploh nisem čisto gotova, kaj 

se dogaja okoli mene. Ugotovimo tudi, da ima čisto napet mehur – ne more sama lulati, tudi 

blata ne izloča normalno. Vstavijo ji urinski kateter. 

 

 

28. 10. 1998 

Anamarija operirana v KC, kjer ji ponovno vstavijo zunanjo cevko iz glave. Nikomur ni jasno, 

od kod je pravzaprav dobila infekt – meningitis. Očitno se je okužila že v bolnišnici. Še vedno 

se z zdravniki prerekam glede Anamarijinih nog. Tudi njim ni nič jasno. 

 

29. 10. 1998 

Po natančnem pregledu z magnetno resonanco končno dobimo odgovor, zakaj ima »mrtve« 

noge. Na posnetkih se lepo vidi krvavitev v spodnjem delu hrbtenjače, kar je povzročilo 

popolno ohromelost od pasu navzdol. Za naslednji dan predvidijo operacijo, napovedi pa niso 

nič kaj obetavne. Poleg vsega hudega, nas je zdaj doletelo še tole. Rada bi izvedela, kaj je 

vzrok za to krvavitev. Vsi na tihem premlevamo, da je vzrok verjetno poseg, ki ga je izvedla 

nevrologinja, brez da bi Anamarija prejela zaščito proti krvavitvam. Ko to na glas vprašam, 

mi seveda vsi v en glas zatrjujejo, da se tega ne da dokazati. Ker se zaradi tega razburim, jo s 

pediatrične klinike pride pogledat tudi »sporna« nevrologinja. Imam občutek, da mi noče 

pogledati v oči. Kasneje mi je hematologinja povedala, da so pri tej bolezni razne krvavitve 

res pogoste, vendar pa imajo skoraj vedno nek vzrok, npr. udarci, pritiski. Ni ji logično, da bi 

punčka zakrvavela v hrbtenici kar tako, brez vzroka. Reče mi tudi, da naj je nikjer več ne 

puščam same brez nadzora, ker zdravniki zelo slabo poznajo to bolezen. 
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Moje zaupanje v zdravnike pediatre je bilo močno omajano. Posledica tega je bila, da sem 

pozorno poslušala vsak njihov stavek, jih »nadzirala« pri vsakem posegu in od hematologinje 

skušala kar največ izvedeti o Anamarijini redki krvni bolezni, da bom enakovreden 

sogovornik pediatrom, če bo treba. Že kmalu se je žal izkazalo, da je bilo to še kako potrebno. 

 

15. 11. 1998 

Ker je nedelja, greva na obisk sama z možem. Andreja oddava v varstvo, saj je cel dan v 

bolnišnici zanj preveč dolgočasno. Ko pridem v sobo, najprej opazim, da je v cevki iz glave 

krvav likvor. Ker vidim, da ni nihče nič odreagiral, me zgrabi panika in z dežurno zdravnico 

se sporečeva. Mislim namreč, da bi ji bilo potrebno dvigniti nivo zaščite s faktorjem 8. 

Zdravnica je najprej huda name, po posvetu z zdravnikom iz Pediatrične klinike pa ji zaščito 

dvigne in se mi tudi opraviči. Sestram naroči, naj Anamarijo bolje nadzirajo. 

 

 

16. 11. 1998 

Likvor še vedno ni čist, tudi število beljakovin v njem še ni dovolj nizko, da bi ji lahko vstavili 

notranjo drenažo. Ko oddelčne pediatre sprašujem o njenem stanju, niso preveč optimistični. 

Eden izmed njih mi celo grobo reče: »Ja, poglejte jo! Saj vidite, da ni takšna kot drugi 

dojenčki! Veste, kaj bi že morala početi pri tej starosti? To so skoraj nepopravljive 

poškodbe!« 

Pa saj ga nisem vprašala, če bo zdrava! Ne vem, od kod sem zmogla, da sem mu odgovorila: 

»Naj bo, kakršna hoče. Naša je in radi jo imamo!« Imela sem občutek, da me je samo debelo 

pogledal. 

 

Seveda pa se povsod najdejo svetle izjeme. Posebej bi izpostavila pediatrinjo, ki je bila takrat 

v KC še na specializaciji. Tako do bolnikov kot do staršev je imela izjemno pozitiven odnos. 

V pogovorih s starši je bila prijazna, a realna in odločna. Bila je ena prvih, ki me je opozorila, 

da ne smem pozabiti v prvi vrsti tudi na moža in otroka, ki me v tem obdobju močno 

potrebujeta. Ob odhodu iz bolnišnice me je usmerila v razvojno ambulanto in mi zabičala, da 

se ne smem predati malodušju in se zapreti med štiri stene. Spremljala je Anamarijin razvoj 

vse do danes in upam si trditi, da smo vzpostavili dober, korekten odnos. Tudi če se pri kakšni 

odločitvi nismo strinjali, smo z obrazložitvijo in poslušanjem argumentov obeh strani na 

koncu zagotovo prišli do optimalne rešitve za našo Anamarijo. Lahko rečem, da je bila prva, 
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ki se ni ukvarjala le z Anamarijo, ampak jo je zanimalo delovanje naše družine kot celote – v 

njeni ambulanti smo bili deležni celostne obravnave. Obravnava je bila res zgodnja, saj smo  

razvojno ambulanto začeli obiskovati takoj po odpustu iz bolnišnice, ko je bila Anamarija 

stara 4 mesece. 

Drugi, ki nam je bil (in je še) v veliko oporo, je njen osebni pediater, ki je bil postavljen kar 

pred velik izziv, saj bolnika s takšno boleznijo še ni imel. Začutil je našo veliko stisko in 

nemoč in nam svojo pomoč ponudil, kadarkoli smo ga potrebovali. V začetnem obdobju 

negotovosti in nepoznavanja bolezni ter njenih znakov nam je bilo to, da ga lahko kadarkoli 

pokličemo, v veliko pomoč in olajšanje. 

 

Zaradi posledic možganskih krvavitev imamo veliko stikov tudi s specialisti – nevrokirurgi. 

Kot na vseh drugih področjih, je seveda tudi tukaj veliko odvisno od tega, kakšen je 

posameznik kot oseba. Vendar pa tako različnih pristopov, kot sem jih doživela pri teh 

strokovnjakih, mislim, da nisem nikjer drugje. 

 

7. 9. 1998 

Stanje Anamarije je po zagotovilu nevrokirurga, ki jo je operiral, stabilno. Srečava ga na 

hodniku oddelka, ko prideva na obisk. Vzame si kar nekaj časa in nama pojasni, kako 

funkcionirajo možgani ter kako neobičajno je najina hčerka krvavela na operaciji. Pove nama 

tudi, da je prišlo do poškodbe v delu možganov, kjer je center za vid. Zato je zelo velika 

verjetnost, da bo imela težave z vidom. 

Ravno v času pogovora nas z oddelka obvestijo, da je UZ glave pokazal novo krvavitev. Ob 

12h jo spet operirajo – zamenjajo ji cevko, ki se je mašila. Naročijo tudi dodatne preiskave 

ožilja v možganih, katere bi sicer opravili, ko bi se vsaj malo okrepila. Nevrokirurgu se njeno 

spanje in neodzivnost ne zdita nič nenavadnega.  

Po operaciji ga počakava, da nama pove, kako je potekal poseg. Je čisto šokiran in njegove 

prve besede so: »Neverjetna krvavitev! Očitno se ji kri ne trdi dovolj!!!« Zelo grobo nama 

pojasni, da jo je komaj »zakrpal«, ker je kri brizgala na vse strani in jim je na operacijski 

mizi skoraj izkrvavela. Na koncu doda, da se je ne bo več dotaknil, dokler ne ugotovijo, zakaj 

tako neobičajno krvavi. 

 

Vsem sem zelo hvaležna za vse, kar so naredili za našo Anamarijo. Nikoli pa ne bom 

razumela, kako lahko nekateri kirurgi na tako »obrtniški« način posredujejo informacije. 

Zavedam se, da so operacije na njihovem dnevnem urniku, pa vendar je potrebno ohraniti 
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določeno mero dostojanstva, ne glede na to, da je to njihova dnevna rutina. Predstavljati si, 

kako glavico tvojega še ne mesec dni starega dojenčka krpajo kot nogavico, je res grozljivo.  

Pa to še zdaleč ni bilo edinkrat. Podobni dogodki so se do danes še ponovili, tudi z drugimi 

nevrokirurgi, odvisno kdo je bil dežuren takrat, ko smo ga potrebovali. Kot povsod, pa so tudi 

med njimi svetle izjeme, ki znajo s starši otroka komunicirati primerno, realno in spoštljivo. 

 

Zaradi Anamarijine krvne bolezni oziroma stanja, imamo redne stike z zdravniki hematologi 

in celotnim osebjem hemato-onkološkega oddelka in ambulante na Pediatrični kliniki. To je 

osebje, ki skrbi za male bolnike z rakom in krvnimi boleznimi. Njihov odnos je bil (in je še 

vedno) strokoven, korekten pa tudi prijazen in čuteč. Poleg zdravnikov in  medicinskih sester, 

so staršem in otrokom na voljo tudi psihologinja, specialna pedagoginja ter vzgojiteljica.  

Zaradi narave bolezni in poteka zdravljenja večina otrok in staršev na tem oddelku preživi kar 

nekaj časa. Zato se vsi trudijo, da večkrat popestrijo dneve z obiski pevcev, športnikov ali 

drugih znanih oseb, navežejo stike s sponzorji, ki otroke obdarujejo, skratka odprti so za vse, 

kar bi otrokom koristilo in jim vlilo optimizma in volje v boju z boleznijo. 

Na oddelek vsak teden prihajajo »Tačke pomagačke« - prostovoljci s svojimi šolanimi psi, 

»Rdeči noski« - to so klovni-zdravniki, ki s svojim načinom zdravljenja privabijo nasmeh na 

obraze otrok in staršev, večkrat prihaja tudi gospa, ki otrokom prebira pravljice. 

V okviru oddelka deluje skupina za pomoč staršem, ki jo vodi psihologinja, v njej pa 

sodelujejo tudi zdravnik in medicinska sestra. Pomoč pa nudijo tudi starši otrok, ki so se 

zdravili na tem oddelku. Organizirana imajo dežurstva, ko so prisotni na oddelku in so na 

voljo za poslušanje, pomoč in posredovanje svojih izkušenj.  

Po trinajstih letih zdravljenja na različnih oddelkih bolnišnic lahko rečem le, da se ob 

sprejemu na ta oddelek počutim varno, sprejeto, predvsem pa zaupam, da bo tam za 

Anamarijo dobro poskrbljeno. 

 

V začetnem obdobju pogostih hospitalizacij na kirurškem oddelku sem kar nekajkrat 

doživljala zelo hude trenutke. Ker sem zaradi dojenja bivala v KC, daleč od doma, sem čutila 

veliko potrebo, da bi se z mano nekdo pogovoril, da bi lahko nekomu povedala svoje občutke, 

strahove. Velikokrat sem doživljala dolge, mučne trenutke čakanja pred vrati operacijske 

sobe, ko dejansko nisem vedela ali bo hčerka prišla ven živa ali ne. Ko sem o tem po nekaj 

letih govorila z osebjem tega oddelka, so tudi sami izrazili potrebo, da bi bil na oddelku 

prisoten psiholog, ki bi pomagal staršem težko bolnih otrok. Predvsem medicinske sestre, ki 
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so čez cel dan v stiku s starši, se počutijo preobremenjene, pa tudi nepristojne, da bi staršem 

nudile psihološko podporo in pomoč, ki jo v takih trenutkih potrebujejo.  

 

 

Nekako od osmega meseca Anamarijine starosti naprej se je njeno zdravstveno stanje umirilo 

do te mere, da smo lahko začeli redno obiskovati terapije, ki jih je potrebovala zaradi težav v 

razvoju. Enkrat na teden smo jo vozili v Ljubljano na terapije k nevrofizioterapevtki, delovni 

terapevtki, in surdopedagoginji – zaradi ugotovljene prevodne naglušnosti. Do tretjega leta je 

dosegla kar nekaj pomembnih mejnikov v razvoju. Na kontrolnih pregledih so bili specialisti 

navdušeni nad njenim napredkom prav na vseh področjih, čeprav je še vedno precej zaostajala 

v primerjavi z normalnim razvojem v tej starosti (mišični tonus, kontrola glave, ravnotežje, 

motorika, igra ...).  

Vendar pa so vse te aktivnosti in stresen tempo življenja zelo vplivali na naše družinsko 

življenje. Ko je Anamarijin pediater na pregledih opazil mojo izgorelost, mi je priporočil, naj 

si poiščemo pomoč. Vzpostavili smo stik z delavci na Centru za socialno delo, ki so nas 

obiskali na domu. Vključili smo se tudi v društvo Sožitje – društvo za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju. V sodelovanju z obojimi smo se dogovorili za nekajurno 

dnevno pomoč na domu. 

 

12. 4. 1999 

Danes je k nam prvič prišla »v službo« gospa Andreja, ki mi bo pomagala pri varstvu 

Anamarije pa tudi Andreja po potrebi. To nama je (med drugimi) toplo priporočal dr. B., ki je 

opazil, da nekako ne zmoremo več. Seveda se trudimo živeti čim bolj normalno, vendar je 

dejstvo, da so naju vsi ti dogodki popolnoma izčrpali. Zaradi specifičnosti Anamarijine 

bolezni si je nihče ne upa vzeti v varstvo. Tudi na CSD-ju in v društvu Sožitje so nama 

prisluhnili. Dobili so delavko preko »javnih del«, ki bi lahko vsak dan nekaj ur prihajala k 

nam in pomagala pri varstvu in negi. Še posebej sva navdušena, ker je to naša družinska 

znanka, po poklicu vzgojiteljica. Tudi sama ima dva otroka podobne starosti kot so naši, tako 

da ima izkušnje pri delu z otroki. Že prvi dan se je kar dobro vživela v naše družinsko 

življenje in vzpostavila dober stik z Anamarijo in Andrejem. 

 

Ko sem se malo razbremenila, sem začela iskati več informacij o pravicah, do katerih so 

upravičeni starši in otroci s posebnimi potrebami. Pot iskanja me je pripeljala do društva 

Sonček – društvo za pomoč otrokom s cerebralno paralizo, kjer sem dobila informacije o 
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terapevtskih kolonijah, dodatnih terapijah za otroke s cerebralno paralizo, ki jih izvaja 

društvo, predvsem pa sem prišla v stik z ostalimi družinami z otroki s posebnimi potrebami. 

Vsi smo bili veseli druženja z njimi, predvsem pa izmenjave koristnih informacij.  

V tem obdobju se je družini pridružil nov član – dve leti za Anamarijo je na svet prijokala 

Klavdija. 

 

Srečen dogodek rojstva naše Klavdije – 13. 10. 2000. Porod poteka načrtovano, pod skrbnim 

nadzorom. Prvi pogled na našo dojenčico je v redu, tudi izvidi krvi potrdijo, da nima motnje 

strjevanja krvi. Hvala Bogu! Doma je seveda neizmerno veselje, zame pa tudi zelo naporno, 

čeprav imamo doma gospo, ki nam pomaga pri naših otrocih. 

Ko si fizično nekoliko opomorem, pa nastopi pri meni obdobje dolgotrajne psihične krize, ki 

se kaže predvsem v napadih tesnobe, panike. Ker si neizmerno želim dojiti, terapija z zdravili 

ne pride v poštev. Pomagam si, kakor vem in znam, vendar je precej hudo. Zanimivo je, da 

uspem to tako dobro prikriti, da za to ve le mož in zdravnica. Ta meni, da gre mogoče tudi za 

post travmatski sindrom (do sedaj me je »držal gor« adrenalin in nosečniški hormoni, sedaj 

pa sem se umirila in je vse prišlo za mano). Vem, da bom morala bolje poskrbeti tudi zase, si 

vzeti več časa za razvedrilo, če bom želela, da bo vsa družina normalno funkcionirala! 

 

Nad dejstvom, da večino energije porabim le za razmišljanje, kako bom preživela dan, sem se 

kmalu pošteno zamislila. Skupaj z možem sva iskala rešitve in na začetku si nisva upala niti 

pomisliti, da bi Anamarijo vključili v vrtec (zaradi specifičnosti njenih težav). 

 

 

 

 

Obdobje vključenosti v vrtec 

 

Moje težave zaradi izčrpanosti in tesnobe so se stopnjevale, kar je zelo vplivalo na kvaliteto 

našega družinskega življenja. Vendar sem ob številnih obveznostih težko našla čas zase. 

Glede na to, da se je Anamarijino zdravstveno stanje dokaj umirilo, sva se z možem začela 

pogovarjati tudi o možnosti, da bi jo vključila v vrtec. O tem sva se posvetovala tudi v 

razvojni ambulanti, kjer je bila zdravnica navdušena nad najino odločitvijo in nam skupaj s 

celotnim timom ponudila pomoč ob vključevanju.  
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Sicer pa je bilo to obdobje, ko sem se intenzivno začela boriti za svoje pravice. Dogajati se je 

namreč začelo, da z odločitvami nekaterih strokovnjakov ali organov nisem bila najbolj 

zadovoljna. Zato sem začela bolj podrobno spremljati zakonodajo in preverjala pravilnike, na 

podlagi katerih je bila Anamariji odobrena ali zavrnjena določena pravica. S tem, ko sem 

rešila kakšno težavo za naš primer, je bila običajno pot lažja tudi za ostale starše s podobnimi 

težavami, saj sem jih o tem ob srečanjih sproti obveščala. Tako sem se pritožila na strokovno 

mnenje glede dodelitve števila ur mobilnega surdopedagoga, bolj aktivna sem bila pri 

uveljavljanju pravic, ki jih je odobrila občina (v začetku je občina financirala 

nevrofizioterapijo), po sprejemu v nov vrtec sem morala pobude v zvezi z aktivnostmi 

oblikovanja in spremljanja individualiziranega programa za Anamarijo večinoma dajati kar 

sama. Ko sem postala aktivna, sem znala bolje poskrbeti tudi zase in počasi so moje psihične 

težave začele izzvenevati.  

 

To je bilo obdobje, ko sem se skupaj z Anamarijo prvič srečala s komisijo za usmerjanje in 

vsem »protokolom«, ki spada zraven. Prvič nismo imeli nikakršnih težav, drugič pa smo 

zaradi nevednosti ponovno šli čez cel postopek pri drugi komisiji, kjer Anamarije ni poznal 

nobeden izmed članov – in to strokovno mnenje je bilo porazno. Seveda sem se pritožila in 

bila uspešna. Kasneje sem ugotovila, da bi lahko zahtevala le dodatek k prvi odločbi, vendar 

mi tega nihče ni povedal. Na ta račun bi »druga« komisija lahko imela več časa za kakšnega 

drugega otroka, mi pa bi dobili le dodatek k odločbi, za katerega bi strokovno mnenje izdala 

ista komisija, pri kateri smo že bili. Do teh ugotovitev sem seveda prišla, ko je bilo že 

prepozno in sem porabila ogromno energije s pisanjem pritožb in telefonskimi klici na 

ustanovo, v okviru katere je delovala komisija za usmerjanje. 

 

Strokovnjaki v tej komisiji so jo večinoma vsi videli prvič. Termin pregledov je bil ravno med 

11. in 14. uro, ko je tudi čas kosila in počitka. Seveda je bila Anamarija temu primerno 

razpoložena. Pa tudi poznala ni nobenega, zato so bili njeni odzivi in obnašanje popolnoma 

drugačni, kot je sicer običajno funkcionirala. Pričakovala sem tudi, da bo v komisiji njena 

surdopedagoginja ali da jo bo vsaj kdo vprašal za mnenje o Anamariji. Člani komisije so bili 

čisto zgroženi, da njeno mnenje pa res ne more biti objektivno!! 

Ko sem dobila v roke strokovno mnenje, nisem mogla verjeti, da v njem opisujejo mojo 

hčerko. Bilo je v popolnem nasprotju z njenim dejanskim stanjem, povrhu vsega pa so ji kljub 

njihovi slabi oceni še zmanjšali število ur dodatne strokovne pomoči. Na to strokovno mnenje 

sem se pritožila z obširno utemeljitvijo. Pritožba je bila ugodno rešena brez pripomb. 
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Sicer pa smo dnevno sodelovali z vzgojiteljicami, Anamarijino spremljevalko, tedensko pa še 

s surdopedagoginjo, nevrofizioterapevtko ter delovno terapevtko, kakšno leto pred vstopom v 

šolo pa tudi s specialno pedagoginjo. Glede na to, da je Anamarija imela tedenske obravnave 

kar pri treh strokovnjakih in je ob tem lepo napredovala, nam nihče ni predlagal, da bi zanjo 

lahko poiskali tudi pomoč specialnega pedagoga. O tem smo se začeli pogovarjati v razvojni 

ambulanti šele ob odločitvi, da vključitev v šolo odložimo za eno leto. Ponovno sem vložila 

predlog za spremembo odločbe o usmerjanju. Komisija za usmerjanje je delo opravila hitro in 

korektno, vendar se je tokrat zataknilo v vrtcu, z obrazložitvijo, da nimajo na razpolago 

ustreznega kadra. V iskanje specialnega pedagoga sem se aktivno vključila kar sama in bila v 

kratkem času uspešna. V vrtec je začela prihajati mobilna specialna pedagoginja in tako je 

bila težava s tem rešena še za enega fantka, ki je ravno tako potreboval pomoč in je bil v 

postopku izdaje odločbe o usmeritvi. 

 

V času vključenosti Anamarije v vrtec sem sodelovala z dvema ravnateljicama, saj se je 

ravno v tem obdobju enota vrtca, kjer je bila Anamarija vključena, odcepila in postala 

samostojen vrtec v naši občini (prej je vrtec v naši občini deloval kot enota vrtca, ki je imel 

sedež v sosednji občini).  

Preden sva se midva dogovorila za razgovor z ravnateljico vrtca, je z njo v stik stopila že 

socialna delavka iz razvojne ambulante. Ko sva prišla na razgovor, naju je z veseljem sprejela 

in nama dala možnost, da sva predstavila Anamarijo in njeno zdravstveno stanje. Izročila sem 

ji kopije zdravstvenih izvidov, iz katerih je razvidno njeno zdravstveno stanje in posebnosti. 

Tega zaupanja je bila zelo vesela, saj menda v tistem obdobju starši niso dajali na vpogled 

otrokovih zdravstvenih podatkov. Dogovorili smo se, da bo razmislila in se skupaj s 

pedagoško vodjo odločila, katera starostna skupina bi bila primerna za Anamarijo in koga bi 

izbrala za njeno spremljevalko. Ugodila je tudi moji prošnji, da jo bom pred uradnim 

sprejemom večkrat lahko pripeljala na obisk v skupino, v katero bo sprejeta. Tako se bodo 

nanjo postopno navadili otroci, pa tudi ona bo verjetno potem med uvajanjem imela manj 

težav. Med pogovorom smo ugotovili, da v vrtcu že sodelujejo s člani tima v razvojni 

ambulanti, kjer je vodena tudi Anamarija, saj imajo v vrtcu vključene tudi druge otroke s 

posebnimi potrebami. Presenečena sem ugotovila, da v vrtec enkrat tedensko prihaja 

nevrofizioterapevtka, ki jo financira občina. Za otroke s posebnimi potrebami pa imajo vsaj 

enkrat letno strokovni tim, na katerem so prisotni vsi strokovni delavci, ki delajo z otrokom. 
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Ker vrtec ni imel razvojnega oddelka, je bila Anamarija vključena v redni oddelek, v program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vključena je bila v skupino, v 

kateri so bili leto dni mlajši otroci od nje.  

Ko sedaj gledam nazaj, ugotavljam, da so imeli v tem vrtcu področje spremljanja dela otrok s 

posebnimi potrebami za tisto obdobje zelo dobro urejeno. 

 

 

 

Leto 2002 

Anamarija je bivanje v vrtcu zelo lepo sprejela, tudi otroci njo. Zelo sem zadovoljna z njeno 

vzgojiteljico – spremljevalko. Vzpostavili sta dober stik, Anamarija se ji ne smili, kar je pri 

ravnanju s takim otrokom zelo pomembno. Na uvajanju sem tudi posebej izpostavila željo, da 

ravnajo z njo tako, kot z ostalimi otroki, seveda v skladu z njenimi sposobnostmi. Pomembno 

se mi zdi, da otrokom pokažejo njeno opornico, slušne aparate in jim povedo, zakaj jih ima. 

Otroci te pripomočke lahko tudi preskusijo na sebi in zaradi tega ni med njimi nikakršnih 

težav. 

Na fizioterapijo hodimo v vrtec Cerknica, kar nam zelo skrajša vožnjo. 

V maju gre v vrtec tudi Klavdija, kar zame pomeni veliko razbremenitev. V vrtcu se zelo 

dobro počuti, njen čustveni razvoj je v tem obdobju hiter, buren. Zelo hitro postane suha čez 

dan, nekaj tednov kasneje pa še ponoči. Ponoči neha močiti posteljo prej kot Andrej. 

Zato si lahko vzamem čas in začnem hoditi k psihoterapevtu, pa tudi na tečaj učenja igranja 

na diatonično harmoniko. 

Prvič po dolgem času si tudi midva z možem vzameva prost vikend in ga skupaj preživiva na 

duhovnih vajah, otroke pa razdeliva v varstvo.  

Tik pred odhodom v poletno kolonijo spet pristanemo v KC. Anamarija bruha, vendar CT ne 

pokaže nič posebnega. Otroci kljub temu odidejo v kolonijo, spremlja jih moja sestra Marija, 

ki vzame s sabo tudi svoje otroke. 

Andrej uspešno zakoraka v prvi razred in uživa v družbi s sošolci in pridobivanju novih znanj. 

Začne hoditi tudi v glasbeno šolo, kjer mu je zelo všeč. 

 

Ko se je začel postopek osamosvajanja vrtca v naši občini, sem želela takšen način 

komunikacije ustvariti tudi z novo ravnateljico, vendar za to ni pokazala interesa. Želela sem 

namreč, da bi tudi z novim vodstvom vse aktivnosti v zvezi z Anamarijo potekale redno in 

brez težav. Ena od teh je bila fizioterapija, katere financiranje je takrat potekalo iz občinskega 
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proračuna. Kljub drugačnim obljubam nove ravnateljice, sem formalnosti z občino morala 

urediti kar sama, sicer bi Anamarija ostala brez terapij. Tudi glede ostalih aktivnosti (IP, 

sestanki strokovnega tima, sodelovanje in izobraževanje spremljevalca na terapijah), sem 

morala pobude večinoma dajati sama. Nikoli ni ničemur nasprotovala, preveč aktivna pri 

spremljanju dela z nami pa tudi ni bila. Res je, da je bila Anamarija prvi otrok s posebnimi 

potrebami v tem vrtcu po dolgem času, vendar to ne opravičuje tako nezainteresiranega 

obnašanja odgovorne osebe. 

Smo pa imeli zato toliko večjo srečo z dodeljeno spremljevalko, sicer vzgojiteljico z 

dolgoletnimi izkušnjami v vrtcu. Ko sta se spoznali in je premagala začetni strah, sta z 

Anamarijo vzpostavili zelo dober odnos. Z nama je hodila na terapije in tudi od strokovnjakov 

spoznavala način dela z njo. Tako je pri vsakodnevnih aktivnostih zahtevala samostojnost v 

skladu z njenimi sposobnostmi. Vsak dan smo si izmenjali vse pomembne informacije ob 

prihodu in odhodu iz vrtca, ob morebitnih nejasnostih me je vedno lahko poklicala po 

telefonu. 

Že kmalu zatem, ko so pri Anamariji ugotovili, da je naglušna, smo začeli obiskovati 

surdopedagoginjo na Zavodu za gluhe in naglušne. Z vključitvijo v vrtec pa smo dobili 

možnost, da bi surdopedagoginja začela prihajati k njej v skupino. Nad tem sem bila seveda 

zelo navdušena in kar hitro sem začela postopek za pridobitev odločbe. Zame je to pomenilo 

eno vožnjo manj v Ljubljano, Anamarija pa je bila na urah bistveno bolj spočita in 

pripravljena sodelovati, kot po enourni utrujajoči vožnji v Ljubljano. Z isto terapevtko smo 

sodelovali več kot 5 let, do zaključka vrtca. Anamarija jo je vedno težko čakala in se nanjo 

zelo navezala. Bila sem prisotna na večini ur in lahko rečem, da sem se tudi sama ogromno 

naučila. Delo pri urah dodatne strokovne pomoči je nadgradila s primernimi »domačimi 

nalogami«, s čimer je nas starše in tudi vzgojiteljice motivirala za redno delo z Anamarijo do 

njenega naslednjega obiska. Vedno nam je rada pomagala z nasveti, bila je strokovna, pa 

vendar tudi življenjska. Z njo smo ustvarili prav prijateljski odnos, ki smo ga ohranili še 

potem, ko je Anamarija odšla v šolo.  

 

Pomembno vlogo pri Anamarijinem razvoju so imele (in jo še imajo!) prav gotovo 

nevrofizioterapevtke. S samimi strokovnimi delavkami sem bila zelo zadovoljna, s 

sistemom, ki ureja to področje pa ne najbolj. Kmalu po rojstvu je k nevrofizioterapevtki 

hodila v ambulanto v okviru razvojne ambulante. Z vključitvijo v vrtec je to obravnavo imela 

v okviru vrtca – nevrofizioterapevtka je v vrtec prihajala iz Ljubljane, plačnik pa je bila 

občina. S tem smo bili vsi zelo zadovoljni, saj smo še eno terapijo dobili bližje domu, kar nam 
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je zelo olajšalo življenje. Težava je nastala, ko občina tega ni želela več plačevati, češ da je to 

v pristojnosti ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Kar so imeli seveda 

popolnoma prav.  

Vendar pa smo tudi starši ugotovili, da bi terapevtka še vedno lahko prihajala v naš kraj – v 

zdravstveni dom, če bi jo le ZZZS plačeval. O tem pa se pristojni na ZZZS in v ZD Ljubljana 

najprej niso želeli sploh pogovarjati. Zato sva se z možem takrat zelo potrudila, vzpostavila 

stike s pristojnimi na ZZZS in z zdravnico v razvojni ambulanti in po dolgih, mučnih 

pogajanjih dosegla, da so za naš kraj (glede na število prebivalcev) določili, koliko ur 

strokovnega delavca nam pripada na teden. Tako smo uspeli še eno storitev približati domu, 

kar pa ni pomenilo olajšanja le za našo družino, temveč tudi za ostale starše in otroke s 

podobnimi težavami.  

Sicer pa sem se na urah nevrofizioterapije naučila pravilnega rokovanja – »handlinga« z 

Anamarijo. V začetku je to pomenilo: pravilno držanje, dvigovanje in polaganje otroka, 

pravilno oblačenje in slačenje otroka, hranjenje, kasneje pa tudi različne vaje, ki otroku 

pomagajo vzpostaviti pravilno držo telesa, hojo, gibanje ipd. Ta znanja sem kasneje lahko 

uporabila pri ostalih dveh otrocih, pa tudi sedaj pri mojem strokovnem delu v službi. 

 

Tudi z delovno terapevtko smo se v tem obdobju srečevali vsaj enkrat na teden. Pri njej smo 

se vsi skupaj učili vztrajnosti in povezovanja prijetnega s koristnim. Preko igre se je 

Anamarija učila potrebnih veščin, znanj in spretnosti, terapevtka pa je ob tem vodila in 

usmerjala njene gibalne aktivnosti. Poudarjala je in nas spodbujala k temu, da Anamariji ne 

smemo nuditi pomoči za izvajanje aktivnosti namesto nje, temveč v obliki vodenja/usmerjanja 

aktivnosti, kar ji bo omogočalo čimbolj kvalitetno in samostojno življenje. Bila je vztrajna in 

dosledna in na začetku sodelovanja z njo, priznam, mi je bilo kar težko. Vendar sem kmalu 

opazila rezultate takšnega načina dela in ga, v okviru zmožnosti, prenesla tudi v domače 

okolje. 

Anamarija je v razvoju hitro napredovala, zato smo se po posvetovanju v razvojni ambulanti 

odločili, da šolanje za eno leto odložimo in zaprosimo še za eno uro dodatne strokovne 

pomoči specialnega pedagoga. Tokrat je komisija za usmerjanje brez dodatnih pregledov le 

izdala dopolnilno odločbo. V vrtec je prihajala mobilna specialna pedagoginja, s katero smo 

vsi dobro sodelovali. 

 

Kot sem že napisala, sem bila ob vključitvi v vrtec prijetno presenečena, saj so že takrat imeli 

vsaj enkrat na leto timski sestanek, katerega so se udeležili vsi strokovni delavci, ki so 
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sodelovali pri obravnavi otroka. Staršev takrat na te sestanke sicer niso vabili, sem pa bila 

vedno seznanjena z vsebino pogovorov o mojem otroku.  

Po zamenjavi vrtca in s tem vodstvenega kadra, je bila Anamarija v oddelku in med 

zaposlenimi lepo sprejeta, vendar s spremljanjem otrok s posebnimi potrebami niso imeli 

izkušenj. Zato sem pobude za timske sestanke dajala večinoma jaz ali celo surdopedagoginja, 

ki je na obravnave k Anamariji prihajala kot zunanja sodelavka. Na teh sestankih smo bili 

prisotni običajno le psihologinja, spremljevalka, ravnateljica in starši, od zunanjih sodelavcev 

pa le surdopedagoginja. Od ostalih strokovnjakov, ki so spremljali Anamarijo, je bila enkrat v 

vrtcu na obisku nevrofizioterapevtka, k delovni terapevtki pa sem vztrajala, da je 

spremljevalka hodila na obravnave skupaj nami. Tako je dobila izkušnje in navodila za delo z 

Anamarijo v času njenega bivanja v vrtcu.  

Vsi strokovni delavci, ki so imeli Anamarijo v obravnavi, »uradno« v strokovnem timu niso 

sodelovali, saj vseh skupaj nikoli nihče ni povabil na tim. Vlogo koordinatorja med njimi sem 

spontano prevzela kar jaz, saj sem začutila, da bo pretok informacij med vsemi udeleženimi 

lahko prinesel optimalne koristi za razvoj in napredek naše Anamarije. 

 

 

Obdobje po vstopu v šolo 

To obdobje še vedno traja, razdelila pa bi ga na sodelovanje s strokovnimi delavci Centra za 

izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi (CIRIUS) in »borbo« s strokovnjaki na 

različnih ministrstvih, s katerimi sem se borila za pravice oziroma spremembe različnih 

zakonov, ki so – po mojem mnenju – na nekaterih področjih napisani popolnoma 

neživljenjsko. 

 

Zaradi celostnega zaostanka v razvoju, pa vendar ob podpori različnih terapij hitrega 

napredovanja v okviru njenih možnosti, smo se po posvetu v razvojni ambulanti in z ostalimi 

strokovnimi delavci, ki so spremljali Anamarijo, odločili, da šolanje za eno leto odložimo. V 

bližini doma nimamo nobene ustrezne ustanove, ki bi naši deklici lahko nudila program in 

terapije, ki jih še vedno potrebuje. Najbližja je v Vipavi, ki sva si ga z možem že prej ogledala 

v organizaciji društva Sonček. To pa je pomenilo, da bi med tednom tam tudi bivala, saj bi 

dnevna vožnja zaradi prevelike oddaljenosti za Anamarijo pomenila prevelik napor. Zaradi 

tedenske ločitve od tako majhnega otroka sva izkoristila možnost odloga in vpis v šolo 

odložila za eno leto, pri čemer nismo imeli nikakršnih težav. 
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Leto 2004 

Letos bi morala Anamarija že v šolo, vendar to odložimo na prihodnje leto. Po tehtnem 

razmisleku se odločiva, da bo za vse najbolje, da gre v šolo v Vipavo, kjer bo tudi v tedenski 

oskrbi. Bližje nimamo nobene ustrezne ustanove, tam pa bo imela vse terapije, ki jih potrebuje 

in bo obiskovala (predvidoma) šolo s prilagojenim programom. Težko mi je ob misli, da bi še 

tako majhno oddala od doma, pa vendar vem, da je za njen razvoj tako najbolje. 

 

Na veliko veselje vseh, še posebej pa Anamarije, smo v začetku leta 2005 dobili novega člana 

– fantka Martina. Pa nas to ni oviralo pri pripravah na vstop v šolo. Že pol leta pred 

sprejemom smo se najavili na predstavitev v CIRIUS Vipava in tam bili res prijazno sprejeti.  

Tudi pri tej odločitvi sva se posvetovala z delavci strokovnega tima v razvojni ambulanti in 

ostalimi Anamarijinimi terapevti. Vsi smo se strinjali, da bo za njene sposobnosti najbolj 

primerna šola s prilagojenim programom. Izbiro šole so v celoti prepustili nama z možem. 

Odločitev je bila sicer težka, vendar sva v prvi vrsti razmišljala, kaj bo najbolje zanjo. 

Zavedala sva se, da poleg šolanja za svoj razvoj še vedno potrebuje tudi dodatne terapije, 

predvsem pa medicinsko nego in nadzor. Vsem tem »zahtevam« je ustrezal Center v Vipavi in 

po tehtnem razmisleku o kraju Anamarijinega šolanja o kraju njenega šolanja ni bilo več 

dvoma.  

 

 

Leto 2005 

Intenzivno potekajo priprave na sprejem Anamarije jeseni v šolo v Vipavo. Potrebno je urediti 

vse dokumente in kar je meni najpomembnejše, osebje seznaniti s stanjem Anamarije. Prvi 

vtisi so zelo dobri. Prvi teden je v Vipavi skupaj z njo ati, ki tam tudi prespi. Jaz sem prisotna 

le prvi šolski dan, ker Martina še dojim. Presenetljivo dobro se vključi v tamkajšnji hišni red, 

sprejme ljudi in terapevte. Ob odhodu od doma ne joka, tudi tam ni jokava. Doma je najprej 

tako prazno brez nje, vendar se naučimo, da jo med tednom nekako »odklopimo« in se 

skušamo spočiti in nabrati moči za vikend, ko pride domov. 

 

O vseh delavcih v CIRIUS Vipava imam resnično le pohvalne besede. Do sedaj še nisem bila 

v ustanovi, kjer bi zaposleni tako »živeli« z varovanci, kot tam (to je moje osebno mnenje). 

Prijetno presenečena, predvsem pa hvaležna, sem bila, da so prvi teden dali možnost 

sobivanja enemu od staršev z Anamarijo v Centru. Prepričana sem, da tudi zato ni imela 

večjih težav pri uvajanju na življenje brez staršev in družine.  
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Glede na specifičnost in številnost njenih posebnih potreb, uporablja verjetno prav vse 

storitve, ki jih nudijo v Centru. V šoli jo poučujejo specialne pedagoginje, na terapije hodi k 

nevrofizioterapevtki, delovni terapevtki in logopedinji, v okviru terapij ima tudi terapije v 

bazenu in občasno na konju. V prostem času skrbi zanjo varuhinja, za zdravstvene potrebe pa 

pediatrinja, zobozdravnica ter medicinske sestre.  

V prvih mesecih sem tudi večkrat na teden želela informacije o njenem počutju in uspešnosti 

v šoli. Na voljo so bili vsi strokovni delavci, predvsem preko telefona ali po elektronski pošti. 

Tudi osebno sem se večkrat oglasila tam, brez vnaprejšnje najave, pa sem bila vedno 

dobrodošla. 

Všeč mi je način izmenjave informacij o vsem, kar se dogaja z otrokom, preko Našega 

dnevnika. To je poseben zvezek, v katerega med tednom vpisujejo informacije o dogajanju v 

šoli in Centru, ob odhodu od doma pa starši napišejo, kaj se je dogajalo z otrokom med 

bivanjem doma čez vikend. Tako sem preko Našega dnevnika obveščena o dogodkih, ob 

katerih ni nujno, da se takoj slišimo po telefonu. Na primer obisk zobozdravnika, načrtovani 

pregledi specialistov v Centru, predvideni nastopi in izleti otrok, učne teme pri pouku ... Na ta 

način je starš sproti obveščen o dogajanju med tednom, saj se veliko otrok ob prihodu domov 

ne spomni več, kaj se je dogajalo nekaj dni nazaj. 

Vsaj dvakrat na leto priredijo »zbor staršev«. Na ta dan imajo starši vseh otrok najprej 

predavanje kakšnega strokovnjaka na določeno temo, nato ravnateljica poda informacije o 

delovanju in dogajanju v Centru, sledijo roditeljski sestanki po posameznih oddelkih, za 

razgovore pa so na voljo tudi vsi ostali strokovni delavci. 

Center v Vipavi sodeluje tudi s specialisti določenih strok, ki po dogovoru prihajajo v Center 

izvajati preglede otrok. Starše o tem sicer obvestijo, ni pa nujno, da se pregleda udeležijo. Na 

ta način je staršem prihranjenega veliko časa in prevoženih kilometrov, sploh tistim, katerih 

otroci potrebujejo kontrole pri več specialistih. 

Seveda je kdaj prišlo tudi do kakšnega nesporazuma, vendar smo s pogovorom vedno prišli 

do rešitve, ki je bila sprejemljiva za vse. Res nikoli nisem doživela, da težav ne bi želeli rešiti 

ali se o njih vsaj pogovoriti. 

Zaradi hudih zdravstvenih težav je bila Anamarija v zadnjem letu zelo malo prisotna v Centru 

v Vipavi. Lahko rečem, da so nas v preizkušnjah spremljali in spodbujali vsi njeni učitelji, 

terapevti in ostali, s katerimi smo bili v stiku. Nekateri so jo celo obiskali v bolnišnici ali bili z 

njo na vezi po telefonu. Ta podpora, spodbuda, je Anamariji pa tudi meni osebno zelo veliko 

pomenila.  
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In ker se starši vse prevečkrat radi le pritožujemo in iščemo napake, sem ob koncu šolskega 

leta ravnateljici Centra napisala pismo zahvale in pohvale njej in vsem zaposlenim. Dobri 

medsebojni odnosi niso nekaj samoumevnega, vendar bi se tega morali večkrat zavedati tudi 

starši in strokovnjakom podati povratno informacijo tudi takrat, ko smo zadovoljni. 

 

24. 6. 2011 

Spoštovana ga. ravnateljica, 

Šolsko leto se počasi zaključuje. Za našo družino je bilo kar težko in naporno. Kot ste bili 

verjetno sproti seznanjeni, je Anamarija preživela kar hud boj – dobesedno boj za življenje. 

Zaradi tega je bila v letošnjem šolskem letu zelo malo v Vipavi. Je pa šolo, prijatelje in 

nasploh življenje v Zavodu zelo pogrešala. Kar pomeni, da se pri vas dobro počuti in je zanjo 

dobro poskrbljeno. 

Ker se vse prevečkrat radi vsi le pritožujemo, bi tokrat rada izrekla veliko zahvalo in 

predvsem pohvalo vašim zaposlenim (še posebej učiteljicam H., S., sestri M., terapevtki K. pa 

tudi ostalim), s katerimi imamo med letom redne stike. 

V času Anamarijinih težav (pa tudi moževih) so nam bile v veliko oporo in podporo, skoraj 

vsakodnevno smo bili na vezi preko telefona, bile so nam na razpolago za tolažbo in 

spodbudo. Tudi z njihovo pomočjo smo lažje »preživeli« te težke čase. 

Hvala tudi Vam za spodbudne in tolažilne besede izrečene po telefonu, v takih težkih trenutkih 

človeku vlijejo novih moči in poguma za lažje premagovanje težav, ki nam jih prinaša 

življenje. 

Upam, da smo s težavami vsaj za nekaj časa zaključili in bomo prihodnje šolsko leto »začeli 

na polno«. 

Želiva si, da bi tako dobro sodelovali tudi vnaprej. Vse skupaj lepo pozdravljava in želiva 

prijetne počitnice, 

Bernarda in Janez OKOLIŠ  

 

Z odhodom Anamarije v Center v Vipavi, v katerem je deležna celodnevne brezplačne oskrbe, 

sem zaradi tega izgubila kar nekaj pravic. Z nekaterimi spremembami sem se seznanila takoj, 

z ostalimi pa kasneje, ko sem pravico želela uveljaviti, pa sem ugotovila, da do nje nisem več 

upravičena.  

 

V celoti sem izgubila Pravico do uveljavitve delnega plačila za izgubljen dohodek, ki ga 

prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas 
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zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega 

otroka. Do prejemanja tega dohodka pa ni upravičen starš, ki ima takšnega otroka v 

institucionalnem varstvu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo (86. člen ZSDP, 

2006). 

Izgubila sem pravico do otroškega dodatka in dodatka za nego otroka za dneve, ki jih 

Anamarija preživi v oskrbi v Centru. Zanimivo, dodatek za veliko družino pa prejemam v 

celoti - za 4 otroke (77. in 82. člen ZSDP, 2006). 

Ravno tako nimam pravice uveljavljati Pravice do plačila prispevkov za socialno varnost v 

primeru štirih ali več otrok (48.a in 48.c člen ZSDP, 2006), zaradi 49.a člena ZSDP, ki navaja, 

da do uveljavljanja te pravice ni upravičen starš, katerega otrok je zaradi zdravljenja, 

usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo. 

 

Z ukinitvijo vseh zgoraj navedenih pravic (razen s Pravico do plačila prispevkov za socialno 

varnost v primeru štirih ali več otrok, ki je bila sprejeta kasneje - že v času njenega bivanja v 

institucionalni oskrbi) sem bila seznanjena še preden sem se odločila za Anamarijino šolanje v 

institucionalni oskrbi.  

Za našo družino je izguba Pravice do uveljavitve delnega plačila za izgubljen dohodek takrat 

pomenila ukinitev mojega edinega vira dohodka. Nove službe si nisem upala iskati, saj je bilo 

Anamarijino zdravstveno stanje še vedno nestabilno, dodatno težavo pa je predstavljala tudi 

informacija, da Zavod v Vipavi v poletnem času zaprejo kar za nekaj tednov. Kaj pa takrat 

narediti z otrokom? Tudi sicer sem načrtovala, da bo prihajala domov vse vikende, praznike 

in počitnice, pa tudi v primeru morebitne bolezni sem jo nameravala vzeti v domačo oskrbo. 

In dejansko v povprečju doma preživi 200 dni na leto. Ob vsem navedenem si nisem 

predstavljala, kako bi uspela uskladiti službo in skrb za otroke, še posebej za otroka s tako 

specifičnimi potrebami.  

Vendar moram poudariti, da je bilo pri izbiri ustreznega zavoda oziroma programa šolanja za 

Anamarijo moje edino merilo, kje se bo ona dobro počutila in dobila najboljšo oskrbo za 

njene posebne potrebe ter dosegla optimalni razvoj v okviru njenih sposobnosti. In to kljub 

finančnim posledicam, ki jih je taka odločitev prinesla za našo družino. 

 

Tudi na področju davčne zakonodaje veljajo podobna pravila. Za otroka s posebnimi 

potrebami, ki je v institucionalni oskrbi, starš ne more več uveljavljati celoletne davčne 

olajšave (114. člen, ZDoh-2, 2006). Na tem področju sem ugotovila, da zakonodaja očitno ne 

velja enako za celo Slovenijo, saj jo na različnih davčnih uradih različno upoštevajo. Tu pa 
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nastane težava. Ob razgovoru z referentko se je le-ta kot privatna oseba z mano popolnoma 

strinjala, kot uslužbenka pa je moje argumente v skladu z zakonodajo seveda zavrnila. Kot 

povsod, je tudi tu težava v ljudeh, ki zakone sestavljajo, in tistih, ki jih sprejemajo, saj 

največkrat ne vedo, kako se bo zakon izvajal v praksi in kakšni so ljudje, katerih pravice bo 

urejal. S pritožbo nisem uspela, saj je bila odločba izdana skladno z zakonodajo. Za 

uveljavljanje sprememb bi morala začeti postopek spremembe Zakona o dohodnini, česar se 

nisem (še) lotila, saj menim, da je potrebno urediti zakone in pravilnike, ki določajo pravice 

otrok s posebnimi potrebami sistemsko in usklajeno na vseh področjih: davčnem, socialnem, 

šolskem … 

Moje mnenje in izkušnja je, da otrok s posebnimi potrebami, tudi če je v institucionalnem 

varstvu, starša finančno stane veliko več, kot ostali – zdravi otroci v družini. Zakaj? 

Konkretno v mojem primeru: starši poskrbimo za njeno obleko in obutev, šolske potrebščine, 

plačujemo prevoze na izlete in ekskurzije ter financiramo program Šole v naravi, vozimo jo 

na specialistične preglede in doplačujemo za različne nujno potrebne ortopedske in druge 

pripomočke itd. Prav tako tudi nega in varstvo ter veliko več pozornosti, ki jo tak otrok 

potrebuje.  

 

V nadaljevanju bom predstavila dva primera sodelovanja z strokovnimi delavci na dveh 

različnih ministrstvih. V obeh primerih sem se za pomoč obrnila tudi na Varuha človekovih 

pravic. 

V prvem primeru sem se najprej srečala z delavko na občini, ko sem želela informativni 

izračun za plačilo vrtca za najmlajšega sina. Dala sem vse podatke o naši družini, v 

informativnem izračunu pa opazila, da je dohodek naše družine razdelila le na 5 oseb, 

namesto na 6. Seveda sem mislila, da se je zmotila. Pa ni bilo tako. V pravilniku, ki določa 

izračun višine plačila vrtca je bilo dejansko navedeno, da se kot družinski član ne šteje oseba, 

ki je v institucionalnem varstvu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo. 

Bila sem mnenja, da je Anamarija še vedno naš družinski član, pa tudi finančno smo še vedno 

skrbeli zanjo (z nakupom oblačil, šolskih potrebščin, plačila šole v naravi in prevozov na 

izlete in ekskurzije ...). Delavka na občini je bila zelo razumevajoča, ni pa mogla delovati v 

nasprotju s pravilnikom, zato me je usmerila na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je pristojno 

za to področje. 

Pristojna oseba za to področje na Ministrstvu za šolstvo in šport ni pokazala prav nobenega 

razumevanja za mojo težavo. Razložila mi je, kakšna je podlaga za izračun plačila vrtca, to pa 

je bilo tudi vse. Zato sem poslala dopis Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju Varuh), ki 
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mi je presenetljivo hitro odgovoril. Obvestil me je, da bo posredoval pri pristojnih osebah ter 

me o poteku dogajanja sproti obveščal. Res sem kmalu dobila odgovor Varuha z informacijo, 

naj pošljem predlog spremembe Pravilnika na Ministrstvo za šolstvo in šport, saj naj bi bil v 

tistem času Pravilnik ravno v fazi spreminjanja in dopolnjevanja. To sem naredila, vendar je 

bilo potrebno še precej klicev pristojnim osebam, da je Pravilnik vseboval tudi moj predlog 

sprememb in bil v takšni obliki tudi sprejet. 

 

V drugem primeru sem bila v postopku pritožbe kar 2 leti, potem pa sem na koncu obupala. 

Kot mati 4 otrok sem namreč želela uveljaviti pravico do plačila prispevkov za socialno 

varnost v primeru štirih ali več otrok. Ker sploh nisem dvomila, da mi ta pravica ne bi 

pripadala, si pred oddajo vloge na Centru za socialno delo nisem prebrala spremenjenega 

Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju Zakon). Tudi v tem 

Zakonu je navedeno, da pravica ne velja za starše, ki imajo otroka v institucionalnem varstvu, 

kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo. Delavka na Centru za socialno delo je bila sicer zelo 

prijazna, celo strinjala se je z menoj, vendar je mojo vlogo v skladu z Zakonom zavrnila. 

Predlagala je, da se pritožim na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na rešitev 

pritožbe sem čakala kar pol leta. Po ponovni pritožbi sem si celo izborila termin za sestanek 

na omenjenem Ministrstvu. Na sestanek sem s seboj odpeljala tudi Anamarijo. Obširno sem 

predstavila problem in argumentirala razloge, zaradi katerih sem se pritožila in pričakovala, 

da bodo uvedli postopek za spremembo zame »spornega« člena Zakona. 

Na razgovor je poleg referenta prišla tudi pravnica, ki je bila avtorica sprememb omenjenega 

Zakona. Med pogovorom sem ugotovila, da gospa zelo slabo pozna področje, za katerega je 

napisala zakon. Šokirana sem bila, da ne pozna sistema usmerjanja in šolanja otrok s 

posebnimi potrebami. Ni vedela, v kakšnem primeru se otroci nastanijo v institucionalni 

oskrbi. Kljub dolgotrajnemu postopku in obširni obrazložitvi našega primera, je še vedno 

mislila, da je naša Anamarija v Vipavi na zdravljenju in ne na šolanju! 

Glede na besedilo člena Zakona, ki omejuje pravico staršem otrok, ki so v institucionalni 

oskrbi, sem sklepala, da ta člen očitno vsi kar prepišejo iz predhodnih zakonov. Ta člen pa 

izhaja očitno še iz časa, ko so bili otroci dejansko v zavodski oskrbi celo leto, domov pa so 

prišli le za praznike. 

Razmere so danes v večini primerov popolnoma drugačne. Otroci, ki nimajo možnosti šolanja 

v bližini doma in so zaradi tega nastanjeni v zavodih, imajo v današnjem času možnost 

odhajanja domov vsak vikend, vse praznike in počitnice. Seveda v skladu z zmožnostmi 

staršev. 
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Konkretno v našem primeru je Anamarija vsako leto v domači oskrbi okrog 200 dni, odvisno, 

koliko je v letu praznikov ali bolezni. Starši poskrbimo za oblačila, obutev, šolske 

pripomočke, financiramo prevoze šolskih izletov in ekskurzij. Plačujemo tudi razlike v ceni 

ortopedskih pripomočkov in otroka vozimo na specialistične preglede. Če to vse skupaj 

seštejem, me tak otrok finančno stane precej več kot »zdrav« otrok, ki ga imam doma. 

In kljub vsem naštetim argumentom v pritožbi, kar nekaj skupnih sestankov na Ministrstvu za 

delo in telefonskih razgovorov ter posredovanju Varuha človekovih pravic, so pravniki in 

pristojni na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve vztrajali pri svojem mnenju, meni 

pa je ostala le možnost, da vložim tožbo. Tega pa se takrat nisem lotila, saj sem imela preveč 

dela in obveznosti z družino, za odvetnike in tožbe pa premalo denarja in časa. 

 

8.3. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

8.3.1. Kako je rojstvo otroka s posebnimi potrebami vplivalo na 

družino in njihove medsebojne odnose? 

  

Iz navedenih zapisov iz »dnevnika Anamarije« in ostalega navedenega lahko povzamem, da 

je družina po rojstvu otroka s posebnimi potrebami ves čas skušala živeti normalno, kolikor je 

bilo v tistih razmerah možno. V vseh obdobjih sem iskala pomoč in podporo, tako zase kot za 

ostale člane družine. Prisluhnila sem opozorilom zdravnice v razvojni ambulanti, da imam 

doma tudi moža in sina, na katera kljub hudo bolni hčerki ne smem pozabiti. Ravno zaradi 

tega nisem ves čas Anamarijine hospitalizacije bivala pri njej, temveč sem se nekaj časa k njej 

vozila vsak drugi dan, nato pa dnevno. Prepričana sem, da sva z možem ohranila lep odnos 

tudi zaradi tega, ker sva si znala v tistih hudih trenutkih vzeti trenutek časa samo za naju. 

Kot družina se nismo zaprli med štiri stene, temveč smo se udeleževali družabnih dogodkov, 

ki so nam vlivali pozitivno energijo in optimizem. Poiskali smo gospo za pomoč na domu, 

kljub temu, da je to v vaškem okolju pomenilo neke vrste »luksus«. Zaradi tega sem si lahko 

vzela več časa za starejšega sina, ki je bil zaradi moje skrbi in pogostih obiskov v bolnišnici 

velikokrat v varstvu in prikrajšan za mojo prisotnost. Kljub napornemu življenju, sva se z 

možem odločila še za dva otroka, kar je izredno pozitivno vplivalo na celo družino. Seveda so 

bili tudi težki trenutki, predvsem obdobje mojega depresivnega stanja po rojstvu druge 

hčerke, vendar sem uspela s podporo moža, zdravnikov in širše družine bolezen premagati in 

spet zaživeti polno življenje. 
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8.3.2. Ali je bila družini nudena pomoč pri uveljavljanju pravic, 

do katerih je kot družina z otrokom s posebnimi potrebami 

upravičena? 

 

Pri iskanju pomoči sem v začetku, po rojstvu Anamarije, dobila največ nasvetov in podpore v 

razvojni ambulanti, kjer sem bila deležna svetovanja za celo družino. K psihologinji sem 

peljala tudi sina, v obdobju tesnobnih stanj pa sem jo nekajkrat obiskala tudi jaz. Glede 

uveljavljanja osnovnih pravic po rojstvu otroka s posebnimi potrebami nam je pomagala 

socialna delavka v razvojni ambulanti, kasneje pa sem veliko informacij dobila v različnih 

društvih, v katera smo se vključili. Društva so pomemben vir informacij tudi ob spremembah 

zakonov, saj starši sami ob vsakodnevnih obveznostih ne zmoremo spremljati vseh novosti na 

različnih področjih, ki se tičejo naših pravic in dolžnosti.  

Najslabšo izkušnjo glede nasvetov o koriščenju pravic za otroke s posebnimi potrebami imam 

z zaposlenimi v državnih inštitucijah oziroma raznimi centri, ki naj bi bili najbolj pristojni za 

dajanje pravilnih in ustreznih informacij. Kar nekajkrat se mi je namreč zgodilo, da sem 

morala uslužbenca jaz »poučiti«, v katerem zakonu ali pravilniku piše, da sem upravičena do 

koriščenja določene pravice, ki sem jo želela uveljaviti. 

 

8.3.3. Ali je bila staršem/družini nudena strokovna pomoč pri 

sprejemanju njihovega otroka ter kasneje pri odločanju o 

usmeritvi otroka v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja? 

 

Anamarija je bila načrtovan in zaželen otrok in tudi dejstvo, da bo imela celo življenje težave, 

tega ni spremenilo. Z možem sva jo sprejela in se borila zanjo, ne glede na slabe napovedi 

glede njenega zdravstvenega stanja. Menim, da ima pri tem pomembno vlogo najin 

medsebojni odnos, ki sva ga že od začetka zveze postavila na prvo mesto. Kot sem že 

napisala, sem hvaležna zdravnici, ki me je na to opozorila že ob prvem obisku razvojne 

ambulante. Veliko podpore smo bili kot družina deležni tudi pri osebnem pediatru ter pri 

hematologinji, kjer smo sploh v začetnem obdobju negotovosti in nepoznavanja bolezni 

pogosto iskali pomoč. Všeč mi je bilo, da so bili pri podajanju informacij realni, a vendar tudi 

v najhujših trenutkih pozitivno naravnani. Pedagoški delavci in terapevti so nam bili v 

podporo pri sprejemanju in vključevanju njenih drugačnih potreb v naše vsakdanje življenje. 

Pomagali so nama, da sva se sproti, med njenim razvojem, soočala z njenimi sposobnostmi in 

se v skladu z njimi odločila za ustrezen program šolanja, ki je bil v tistem trenutku najbolj 
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primeren zanjo. Ko se oziram nazaj, ugotavljam, da je bila naša deklica in obenem cela 

družina, deležna veliko pomoči, vendar sem bila pri iskanju le-te pogosto sama, prepuščena 

svoji iznajdljivosti in vztrajnosti. Vsak otrok s posebnimi potrebami in obenem njegova 

družina je nekaj posebnega, zato ni univerzalnega nasveta, kakšne pravice jim pripadajo in v 

kakšno obliko varstva in izobraževanja se tak otrok usmeri. 

Običajno vsi strokovni delavci in organizacije ali uradi, v okviru katerih so zaposleni, poznajo 

le svoje področje ali pa še tega ne dovolj dobro. Jaz pa sem pogrešala nekoga, ki bi za 

Anamarijo in celo našo družino poskrbel v celoti. To bi lahko bil posameznik ali ustanova, ki 

dobro pozna življenje in skrb za osebe s posebnimi potrebami in njihove družine na vseh 

področjih: urejanja pravic, vzgojno-izobraževalno, varstveno področje ... Starši imamo 

namreč različne sposobnosti, poleg dnevnih obveznosti v službi in doma nam veliko časa 

vzamejo tudi dodatne aktivnosti z otrokom s posebnimi potrebami. Pri iskanju pomoči in 

uveljavljanja pravic pa nas ovira tudi čustvena vpletenost, saj starši različno sprejemamo 

težave in spremembe, ki jih v družino prinese rojstvo otroka s posebnimi potrebami. In tako 

nam pogosto zmanjka moči in energije še za kaj drugega, razen skrbi za vsakdanje potrebe 

družine. 

 

8.3.4. Kakšen je bil/je odnos staršev otroka s posebnimi 

potrebami in strokovnjakov, s katerimi se srečujejo v procesu 

različnih obravnav njihovega otroka? 

 

Odnos večine strokovnih delavcev, s katerimi sem se srečevala ali z nekaterimi še vedno 

sodelujem, je dober in korekten. Kot povsod, pa so tudi med njimi izjeme. Od strokovnjakov, 

ki so skrbeli neposredno za Anamarijo, bi izpostavila le nekatere zdravnike specialiste, ki v 

nobenem primeru nočejo ali ne želijo sprejeti mnenja staršev, ki običajno otroka najbolj 

poznajo. Pa ne samo to. Nekajkrat se mi je zgodilo, da je bil njihov odnos nesramen, 

aroganten, lahko bi rekla ponižujoč. Z njimi sem se srečala v trenutkih obupanosti, ko se je 

Anamarija borila za preživetje in takrat res nisem imela energije, da bi se jim zoperstavila. Z 

leti sem se naučila, da skušam v takih trenutkih ostati mirna, vendar odločna in nepopustljiva 

do te mere, da si vzamejo čas za pogovor. 

 

Sicer pa je moja izkušnja taka, da sem vzpostavila najboljši odnos s strokovnimi delavci, ki so 

»izvajalci« pravic. Za njih je v ospredju otrok, ki so ga dobili v obravnavo in potrebuje 

njihovo pomoč. S tistimi, ki se ukvarjajo z dodeljevanjem teh pravic (strokovnjaki na vodilnih 
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mestih, komisije za usmerjanje, strokovni delavci na različnih ministrstvih ...) pa je velikokrat 

zgodba drugačna. Za njih je otrok s posebnimi potrebami in njegova družina velikokrat le 

nekdo, ki za svoj obstoj potrebuje več sredstev, skrbi in časa kot običajen posameznik. Od 

vsega je meni osebno najbolj moteče to, da zakone, pravilnike in ostale predpise, ki urejajo 

področje otrok s posebnimi potrebami, velikokrat napišejo in sprejmejo strokovnjaki, ki teh 

otrok in njihovega načina življenja sploh ne poznajo. Še več - tudi ko se dejansko v praksi 

pokažejo nepravilnosti ali celo nezmožnost izvajanja takih zakonov, so nedostopni za 

kakršnekoli kritike ali predloge sprememb. Dejansko jih ne zanima, kako se zakon potem v 

praksi izvaja in kakšne posledice povzroči za uporabnike. 
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9. ZAKLJUČEK 

 

V svoji diplomski nalogi sem predstavila življenje družine s štirimi otroki po rojstvu 

drugorojene deklice s posebnimi potrebami. V analizi primera sem predstavila, kakšni odnosi 

so vladali v družini po rojstvu otroka s posebnimi potrebami, ali je bila družina deležna 

pomoči in kje jo je dobila, na kakšen način sta se starša odločala o programu in kraju šolanja 

hčerke in predvsem, kakšno je bilo sodelovanje staršev in strokovnih delavcev v različnih 

obdobjih dekličinega življenja. 

 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami močno vpliva na odnose v družini. Tako na odnose 

med zakoncema, med starši in zdravimi otroci pa tudi med samimi sorojenci. Dejstvo, da ima 

otrok težave v razvoju, zbudi v starših, pa tudi v drugih članih družine, različna čustva. Pot 

sprejemanja otroka s posebnimi potrebami ni nekaj, s čimer opravimo čez noč. Je dolgotrajen 

proces, ki lahko traja celo življenje in ga družina brez pomoči težko zaključi (Trtnik, 2007). 

 

Na tej poti sprejemanja drugačnosti otroka in pri iskanju pomoči starši in ostali člani družine 

doživljajo lepe pa tudi težke trenutke. Takrat je čas, da jim pomoč ponudijo ustrezne ustanove 

in za to usposobljeni strokovni delavci. Zelo pomemben je spoštljiv pristop in primerno 

posredovanje informacij pa tudi, da so o vseh oblikah pomoči, pravic in novostih dobro 

informirani. Potrebno bi bilo tudi, da dobijo pomoč tudi pri uveljavljanju pravic, saj jih sami 

pogosto ob hudem vsakdanjem tempu življenja nimajo moči in volje uresničevati. 

 

Skozi analizo primera sem izluščila več težav, s katerimi se srečujejo starši otrok s posebnimi 

potrebami pri uveljavljanju pravic za svojega otroka in celotno družino ter pri sodelovanju s 

strokovnimi delavci, ki pomagajo njihovemu otroku.  

Ena večjih težav je po mojem mnenju nezainteresiranost ali nesposobnost za timsko 

sodelovanje strokovnjakov pri obravnavi otroka, v primeru iste stroke ali iste ustanove pa 

neenoten pristop strokovnjakov pri delu in iskanju rešitev za konkretnega otroka ali družino. 

Zaradi takega pristopa prihaja v praksi do nepotrebnih težav in celo hujših sporov s starši, ki 

zaradi neustrezne komunikacije med strokovnimi delavci dobijo različne ali celo nasprotujoče 

si informacije o otroku. Ugotovila sem, da v času študija strokovni delavci večinoma dobijo 

zelo malo ali celo nič informacij glede komunikacije z osebami, ki jih imajo v obravnavi in 

njihovimi svojci. Tako so tudi na področju dela s starši otrok s posebnimi potrebami 
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večinoma prepuščeni lastni empatiji in interesu, da se sami izobražujejo na to temo. S tem si 

močno olajšajo medsebojne stike pa tudi občutek uspeha ob obojestranskem zadovoljstvu ni 

zanemarljiv. Trening komunikacijskih sposobnosti bi bil dobrodošel že v času študija – ni 

važno katere stroke, saj je to področje, ki bi ga moral obvladati prav vsak, še posebej pa 

strokovnjaki, ki vsakodnevno delajo z ljudmi. Z ustvarjanjem dobrih medsebojnih odnosov bo 

strokovnjak dal staršem možnost izraziti svoje mnenje, občutke in predloge in jih tako sprejel 

kot enakovredne sogovornike. Na tak način bodo pripravljeni bolj aktivno sodelovati pri 

obravnavi, s tem pa bodo prevzeli tudi svoj del odgovornosti za doseganje zastavljenih ciljev 

pri njihovem otroku. 

 

Naslednja večja težava se kaže v obravnavi družine, ki ima otroka s posebnimi potrebami. 

Področje obravnave družine je zelo široko, težave pa se pojavljajo praktično povsod: pri 

preventivnem delu z družinami, pri evidentiranju otrok s posebnimi potrebami in njihovih 

družin, seznanjanju s pravicami in uresničevanjem le-teh, iskanju pomoči za starše pri 

sprejemanju novonastale situacije, svetovanju glede vključevanja otroka v vzgojno-

izobraževalne programe itd.  

Rešitev vidim v poenotenju zakonodaje, ki se tiče otrok s posebnimi potrebami in sistemsko 

ureditvijo oskrbe ter pomoči otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Veliko 

bolj pregledno in dostopno uporabnikom bi bilo, če bi vse pravice in obveznosti za osebe s 

posebnimi potrebami urejal en zakon. Pri tem je zelo pomembno, da so zakoni napisani 

življenjsko, saj trenutno v slovenski zakonodaji izvajanje marsikaterega člena ni možno 

prenesti v realno življenje. Npr. 114. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko starši otroka 

s posebnimi potrebami, ki je v celodnevni oskrbi v zavodu, uveljavljajo kot davčno olajšavo 

le za tisti čas, ki ga je preživel doma. Za preostali čas jim ga država prizna kot »zdravega« 

vzdrževanega otroka, kar je popolnoma v nasprotju z dejanskim stanjem otroka. 

Glede uresničevanja pravic in pomoči pa bi za otroke in njihove družine poskrbela institucija, 

ki bi bila ustanovljena z namenom celotne oskrbe otrok s posebnimi potrebami in njihovih 

družin. Na ta način bi zelo razbremenili starše, ki imajo po zakonu res kar precej pravic, 

vendar mnogi zanje ne vejo ali jih ne znajo izkoristiti. Sama sem se nekajkrat znašla v 

postopkih pritožbe, ker sem bila zavrnjena pri uveljavljanju določenih pravic (pravica do 

plačevanja prispevkov v primeru štirih in več otrok, pravica do davčne olajšave otroka s 

posebnimi potrebami tudi v primeru, ko je v celodnevni brezplačni oskrbi v zavodu). Vendar 

sem zaradi dolgotrajnosti postopkov in pomanjkanja časa ter energije obupala ter svoj čas raje 

namenila družini. 



80 

 

 

Starši se ob srečanju z otrokovimi posebnimi potrebami ali ob ponavljajočih se hudih stanjih 

otroka (npr. v bolnišnicah) srečujejo s težkimi in do tedaj nepoznanimi občutki. Iz 

predstavljenega primera je razvidna prepuščenost starša samemu sebi v času bolnišnične 

oskrbe otroka. Takrat bi bila dobrodošla pomoč psihologa ali prostovoljca, ki bi jim bil na 

voljo in bil pripravljen na pogovor. Možna oblika pomoči bi bila tudi klicna številka, kjer je 

na voljo usposobljena oseba za pomoč v takšnih stiskah. Strokovnjake v različnih strokah bi 

morali naučiti sočustvovanja s starši in jim omogočiti vpogled v počutje staršev, ko so se 

soočili z diagnozo ali spremembami stanja otroka, saj bi le tako lahko razumeli, kaj starši 

doživljajo in kako pomembno je, da si takrat vzamejo čas zanje. 

 

Moj namen v tem diplomskem delu je bil predstaviti svojo izkušnjo doživljanja rojstva otroka 

s posebnimi potrebami, odnose v družini po tem dogodku in sodelovanje s strokovnim 

osebjem z različnih področij. Predstavila sem pozitivne pa tudi negativne izkušnje 

sodelovanja, nisem pa raziskovala vzrokov zanje, kar bi lahko bil predmet nadaljnjega 

raziskovanja.  

 

Staršem, ki se znajdejo v podobni situaciji, bi v prvi vrsti svetovala, naj imajo radi svoje 

»drugačne« otroke, vendar samo to ni dovolj. Za te otroke in njihove pravice se morajo tudi 

boriti, se o vsem skupaj čimbolj informirati, v odnosih s strokovnimi delavci pa biti spoštljivi, 

a vendar vztrajni. Pri vsem tem pa ne smejo pozabiti nase in na ostale družinske člane, saj so 

zdravi odnosi med družinskimi člani pogoj za normalno funkcioniranje družine tudi v 

drugačnih pogojih, kar življenje z otrokom s posebnimi potrebami vsekakor je. 

 

Za konec pa še misel, ki sem jo izrekla pediatru, ko mi je v zelo poniževalnem tonu povedal, 

da bo hčerka najverjetneje imela hude trajne okvare možganov: »Naj bo, kakršna hoče. 

Anamarija je naša in radi jo imamo!«. In tudi danes, po trinajstih letih, je še vedno tako! 
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